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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

Valami új, valami más

A választások éve a „nagy” politikában kormányváltást eredményezett. A helyi
berkekben inkább a folyamatosság mellett tette le voksát a lakosság. Így a 2003.
év kezdete egyben az előző évek munkájának a folytatását, folytonosságát is jelen-
tette.
Az új választási ciklushoz „új” ciklusprogram dukált. A 2002-2006. évi az új év
(2003.) első testületi ülésén elfogadásra került. Alapvetően a meglévő értékek
megóvására és működtetésére nyújtott garanciát. Merész álmok beépítésére nem
igazán ösztökélt a makró környezet.
Az utcanevek maradtak, de az azokat jelölő táblák tavasszal megújultak, illetve a
pótlásuk megtörtént.
A rendőrségi éves beszámoló ismét egy únyi illetőségű körzeti megbízott Únyon,
a közbiztonság érdekében végzett munkájáról szólt. Ő, az akkori rangjában Mol-
nár Csaba rendőr törzsőrmester. Egy biztos, hogy a bűncselekmények száma
csökkenő tendenciát mutatott.
A közbiztonságot akkoron a Rendőrség mellett a helyi Polgárőr Egyesület is vi-
gyázta. Az Egyesület elnöki teendőit Varga Nándor látta el. Nándi barátunk, nyu-
godjon békében, 21 polgárőr munkáját szervezte, irányította. Az adminisztráció
vezetését a Teleház intézte.
A tavasz egyik pillanata az Állami
Számvevőszék átfogó ellenőrzése volt,
ami csak apró könyvelés béli formai hiá-
nyosságokat tárt fel.
2003 április elsején a Gáz-közmű Építő-

közösség Közgyűlése az elszámolás elfogadása után kimondta annak meg-
szüntetését.
Április harmadikán haladt át településünkön a „Sporttal a közös Európáért”
stafétafutás, üdvözölve az Európai Unióba történő belépés közeledtét.
Lakossági kezdeményezésre döntés született pályázat előkészítésére a ká-
beltv hálózat kiépítése céljából.
Az első félév végével Hegyesi Mariann lemondott képviselői mandátumá-
ról és tagiskola-vezetői állásáról. Úgy gondolta, hogy egy új helyszínen új
impulzusok által előnyére változik élete.
Az új képviselő Molnár Ferencné 2003. július 25-én tett esküt, aki egyben a
Szociális és Igazgatási Bizottság Elnöki feladatait is megkapta, továbbá de-
legálásra került a Dág-Úny Községek Nevelési Oktatási Intézményeket
Működtető Társulási Tanácsba.
Az Únyi Tagiskola vezetésére Varga László kapott megbízatást. Gondozási
Központ kialakítása.
Július19-én Nagy Miklós halálának 30. évfordulójáról emlékezett a katoli-
kus egyházközség (1973. július 9-én hunyt el.)
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Megszűnik a vízkár-veszély Únyon
Völner Pál:

a családok és a települési közösségek a legfontosabb értékek

Évtizedes, a falu egy részét folyamatosan veszélyeztető probléma oldódik
meg Únyon: a csapadékvíz elvezetésének kiépítését követően megszűnik a
vízkár-veszély. E mellett megújul az orvosi szakrendelő – mondta dr.
Völner Pál. Úny országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy a kormány
számára kiemelten fontos a családok megerősítése, ezért a 2018-as
költségvetésben kétszerannyi pénz jut a támogatásukra, mint amennyit
2010-ben szántak rá.
Vissza nem térítendő pályázati forrásból megoldódhat az únyiak életét
hosszú idők óta megkerítő csapadékvíz-elvezetés, a 40 millió forintból
megvalósuló beruházás után az itt élő családok biztonságban tudhatják
szeretteiket és értékeiket – mondta dr. Völner Pál.
A Kossuth Lajos utca felső harmadát veszélyeztető csapadékvíz-áradat régi
probléma, a település hiába próbálkozott, eddig nem tudott elegendő
forráshoz jutni a beruházás megindításához.
„Az uniós források megyei szintre történő átcsoportosításának a célja az
volt, hogy a helyi közösségek, a vidéki települések is célzott, hathatós
segítséget kaphassanak. Úny esetében ennek köszönhetően 40 millió forint
pályázati forrást sikerült biztosítanunk, amellyel megoldódhat a falu életét
nagyon hosszú ideje megkeserítő probléma” – tájékoztatott Úny
országgyűlési képviselője.

Dr. Völner Pál hozzátette: a beruházás keretén belül a mederszakasz
kotrása és rendezése lehetővé teszi a Dózsa György utca irányából érkező
árok alsó szakaszának rendezését és a csapadékvíz elvezetését is. A projekt
részeként a Határ utca felől érkező csapadékvizek levezetése érdekében
további meder-profilozást és árok- rekonstrukciót végeznek majd a Határ
utca Dózsa György utcai keresztezésénél is.

Modernizálják az orvosi rendelőt
További jó hír az itt élőknek, hogy a jövőben megújul az orvosi rendelő,
köszönhetően annak, hogy a megyei területfejlesztési program keretén
belül 36 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályáztak sikerrel.

„A Béke utcában található épület
tetőszerkezetét cserélik, egységesítik,
a jelenlegi acélszerkezetű előtető által
lefedett terület is magas tetővel fedett
lesz. Az épület így egységes tömeget
alkot, funkciójában és kialakításában
is egységesebb középület jelleget kap”
– tette hozzá dr. Völner Pál.

Kiemelt támogatások a
családoknak
A kormányzat egész országot érintő,
a magyar családok megerősítését
célozó intézkedéseiről Völner Pál
elmondta: 2010-hez képest 2018-ra
megduplázódik a költségvetésben a
családtámogatásra jutó összeg. Az
egyik legfontosabb intézkedés a
családi adókedvezmény bevezetése
volt. Ennek az intézkedésnek
köszönhetően egy átlagos vagy az
alatti jövedelemmel rendelkező
házaspár, ahol mindketten dolgoznak
és nagycsaládban élnek, nem fizet egy
fillér személyi jövedelemadót sem.
Sok fiatal szülőt érint a diákhitel
problémája is, de a legújabb szabályok
szerint az első babánál három évre
felfüggesztik az édesanya
hiteltörlesztését, második gyermeknél
elengedik a hitelösszeg felét, a
harmadiknál pedig az egészet. Több
tízezer családnak, vagy családalapítás
előtt álló fiatalnak nyújt segítséget a
Családi Otthonteremtési
Kedvezmény, azaz a CSOK,
amelynek keretében egyrészt vissza
nem térítendő támogatást, másrészt
kedvezményest hitelt kapnak a
családok. Mindezeknek a családbarát
intézkedéseknek köszönhetően a
gyermekszületések száma a 2011-es
mélypont óta fokozatosan növekszik,
és csökken a terhességmegszakítások
száma.

Országgyűlési képviselői cikk
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Az ősz egyik jeles napját, az iskolásokkal közösen,
énekelve, lampionokkal a kezünkben, sétáltunk a

településen, így ünnepeltük meg Márton napját. Ez
mostanra közös hagyománnyá vált a két intézmény
között. A bátor gyerekek egy bátorságpróbán is részt
vehettek a parkban. Este pedig megvendégeltek
bennünket zsíros kenyérrel és teával. Köszönjünk az
iskolásoknak ezt a remek programot!
Az egyik legizgalmasabb nap az évben a december 6-a,
mikor a Mikulás érkezik az otthonokba és az óvodába. Az

únyi óvodások abban a szerencsés helyzetben vannak,
hogy ezen a napon kétszer is találkozhatnak vele.
Délelőtt benézett hozzánk az óvodába, s volt akit
ismerősként köszöntött, s találkozott bátrakkal és
olyanokkal is, akiknek kellett egy kis bátorítás. A
gyerekek verssel és dallal köszöntötték a puttonnyal,
krampusszal és manóval érkező Mikulást.
Az advent nagyon kedves időszaka az évnek. Ilyenkor jut
idő a sütésre, bakácsolásra és a séták alkalmával a szép
karácsonyfa valamint a betlehem meglátogatására.
Ebben az évben is sikerül megvalósítani a találkozásokat:
Az idősek otthonában mézeskalácsot sütöttünk.

Az iskolásokkal pedig közös
barkácsoláson veszünk részt
a jövő héten.
A Művelődési Házban a

második adventi
gyertyagyújtásnál rövid
műsorral kedveskedtünk a
rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek.
A 2017-es évben volt
részünk kirándulásokban,
ott voltunk jeles napokon,
sok élménnyel lettünk
gazdagabbak. Kívánom az
únyi óvodásoknak, hogy a
következő év is hozzon
nekünk sok kalandot és
vidámságot.

Szeretnék az Únyi Óvoda
nevében mindenkinek

csodálatos téli
környezetet, bensőséges

családi hangulatot és
feledhetetlen karácsonyi

ünnepeket kívánni!

Galyasné Kovács Erzsébet
intézményvezető

„Karácsony lesz
holnap nálunk,

egész évben
erre vártunk.

Szemünk ragyog,
kis szánk nevet,

békés, boldog
ünnepeket!”

/Mentovics Éva/

Óvodai hírek



ÚNYI ÚJSÁG XXI. évfolyam, 4. szám

4

Mozgalmasan telt a tanévnyitót követő időszak. Az év eleji
ismétlések után új ismeretek elsajátításába fogtunk. Az
első osztályosok izgatottan várták a számukra még
ismeretlen betűk és számok tanulását. Ügyesen veszik az
akadályokat, a tanult betűkből alkotott szavakat és
rövidebb mondatokat is el tudnak már olvasni. Szeptember
hónapban 7. alkalommal rendeztük meg a Fussunk együtt
Únyon! utcai futóversenyünket, ahol diákjaink közül öten
dobogós helyezést értek el: Czakó Hanna, Pósfai Hanna,
Putz Annamária, Kucsik Máté és Tifán Patrik. Folytatjuk
az úszástanulást is Csolnokon, immáron 10 fővel.
Szeptember 25-én a Takarítás világnapja alkalmából
szemetet gyűjtöttünk az iskola udvarán és környékén. Az
udvaron lévő virágoskertek ápolása folyamatos feladatot
ad tanulóinknak. Néhányan nagyon lelkesen és
hozzáértően végzik délutánonként a gyomlálást,
gereblyézést, virághagyma ültetést. Mindig nagy öröm az
iskolásoknak a gesztenyefa alatti termések begyűjtése és a
lomb eltakarítása. A gyerekek nagyon kreatívak, sok-sok
spontán játék alakul ki ilyenkor. Az udvar rendben tartását,
a folyamatos fűnyírást a Polgármester úr és a
közmunkások végzik, melyért hálás köszönetünket
fejezzük ki!
Az Állatok világnapja alkalmából tanulóink rajzokat
készítettek: Hogyan óvjuk, védjük a körülöttünk élő
állatokat? címmel. Október elején Demeter László
fuvolaművész lélekemelő hangszeres bemutatót tartott
diákjainknak a Zene világnapján. Immáron hagyomány
iskolánkban, hogy meseíró- és rajzoló versenyt rendezünk
ősszel. Ebben a tanévben a dági iskolások körében is
meghirdettük a rendezvényt, mesekezdést kellett saját
elképzelés szerint folytatni. Meseíróink: Czakó Hanna,
Pósfai Hanna, Czakó Erik, Putz Annamária, Putz
Sebestyén, Veiszhausz Péter, Kucsik Máté, Seres Dávid –
Úny; Janovics Kata, Vámosi Szonja, Magyar Szilvia –
Dág. A nagyon ötletes, szépen kidolgozott, illusztrált
alkotások közül Czakó Hanna, Pósfai Hanna, valamint
Janovics Kata és Vámosi Szonja nyújtott kiemelkedő
teljesítményt. Iskolánk 3. – 4. évfolyamos tanulói Idősek
napja alkalmából verssel, énekkel és hangszeres zenével
köszöntötték a település nyugdíjas lakóit az Idősek
Otthonában.
Október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére gyújtottunk
gyertyát, október 20-án az 1956-os forradalom hőseire
emlékeztünk. „Centenáriumi emlékfutás a hősökért”
rendezvény résztvevői lehettünk október 11-én. Diákjaink
közül, aki kedvet érzett, egy rövid szakaszon együtt
futhatott a honvédekkel és a rendezvényen résztvevő
sportolókkal. Az ajándékba kapott csákót és kulcstartót a
fiúk sokáig viselték.
Az őszi kirándulás alkalmával Esztergomba látogattunk el,
ahol a Geoda - interaktív ásvány- és őslénykiállítást
tekintettük meg, majd elsétáltunk az Erzsébet-parkba,
illetve a Macska-lépcsőn keresztül a Bazilikához.
A kiállításon jó néhány ásványt ismerhettünk meg, számos
új és hasznos információval lettünk gazdagabbak, valamint
őslénymaradványok után kutattunk a homokban, ékszert

készítettük, „aranyat” mostunk. A Bazilika és Esztergom
látványa is lenyűgözött bennünket.
Október 25-én Dágon mesevetélkedőn vettünk részt.
Vegyes csapatok versengtek a népmesék birodalmában,
majd a vetélkedő végén mindenki elnyerte méltó
„jutalmát”, a cukorkás zsákot. November hónapban került
sor a Márton-napi lampionos felvonulásra. Idén a
Művelődési ház előtti térről indultunk az óvodások és a
szülők kíséretében. Visszaérkezve meleg tea és zsíros
kenyér várt bennünket, majd bátorságpróbára került sor a
sötétben.
December 06-án a Mikulás két krampusszal látogatott el
intézményünkbe. A gyerekek énekekkel és rajzokkal
köszöntötték a Mikulást. Képeslaprajzoló versenyt
hirdettünk meg, melyre több mint 30 szép alkotás érkezett.
Nehezen tudta a zsűri eldönteni, hogy mely tanulóink
üdvözlőlapjain küldjünk karácsonyi jókívánságokat a
velünk kapcsolatban álló intézményeknek. Kreitner Luca,
Putz Annamária, Lőrinc Tamara, Czakó Hanna, Pósfai
Hanna és Veiszhausz Péter rajzai kerültek kiválasztásra.
Megyei versíró pályázatra négy diákunk munkáját (Czakó
Hanna, Czakó Erik, Pósfai Hanna és Kucsik Máté) küldtük
el. Nagy öröm számunkra, hogy Pósfai Hanna 3. osztályos
tanulónk díjazásban részesült, melyet Tatabányán vehetett
át. Szívből gratulálunk Hannának és minden kedves
diákunknak, akik szeptember óta a különböző sport-,
irodalmi- vagy rajzversenyeken megmérettették magukat!
December hónapban a tanulás mellett a készülődés tölti el
mindennapjainkat. A karácsonyi ünnepségre dalokat,
verseket, énekeket tanulunk, a betlehemezés hagyományát
elevenítjük fel és német nyelvű színdarabot próbálunk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a december
17-én 16 órakor megrendezésre kerülő Karácsonyi
ünnepségre a Művelődési házba.

A település minden lakójának áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kíván az iskola

közössége!

Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett

Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.

Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak

Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.

Iskolai hírek
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ KARÁCSONYI ÜZENETE 2017-BEN

"Egy az lsten, egy a közbenjáró is lsten és emberek között,
az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul
mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében."

1Timóteus 2,5-6

"Mindenekért" - mondja az Ige. Nincs senki, akire ne vonatkoznék a megváltás, de kizárólag
csak az emberen múlik, rajtunk, gyermekeinken, népünkön, az emberiségen, hogy valóság
legyen. Gyakran, ahogy mondani szokás, az élettől is elmegy a kedvünk, mikor magunkra,
egymásra, az egyházra, az emberiségre nézünk. Olyan súlyosan beteg mindenki, hogy
gyógyulásra nem számíthat. Azonban éppen azért van karácsony, hogy semmit és senkit
ne önmagában, hanem Krisztus Jézus megváltó hatalma alatt lássunk. Minden gonosz kö-
rülöttünk, mert az ember istentelen. Azonban lsten nem embertelen még az istentelenség láttán sem. Szereti az embert,
annyira szereti, hogy Megváltója lett.
Mert Krisztus Jézus önmagát adta váltságul. A hívők tudják, hogy Jézus Krisztus megváltotta őket életének odaadásával,
feláldozásával. Tudják ezt mindig, karácsonykor is, mikor úgy ünneplik Jézus megszületését, hogy Őt nemcsak a betle-
hemi jászolban, hanem a golgotai kereszten is látják.
Istennek szeretete nem megszabott ideig, hanem örökre szól. Attól senki és semmi el nem szakíthat, mert Krisztus Jé-
zusban mindig átölelve hordoz és végül hazavisz hozzá, az örök életbe.
Ezért nem csüggedünk. Előre nézünk, felnézünk Istenre, és készülünk a nekünk készített jövendőre. így legyen Istentől
megáldott, boldog, békés karácsonyunk!

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI

2017. december 24. vasárnap 11 óra Ádvent 4. vasárnapi istentisztelet templom
16 óra Szenteste – gyermekek karácsonya templom

december 25. hétfő 11 óra Ünnepi úrvacsorai istentisztelet templom
december 26. kedd 11 óra Ünnepi istentisztelet templom

december 31. vasárnap 11 óra Óévzáró istentisztelet templom
2018. január 1. hétfő 11 óra Újévi istentisztelet gyülekezeti terem

A gyülekezet elnöksége nevében áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kíván

Boross Géza lelki pásztor

Programokat szerveztünk az únyi búcsú alkalmából. A
gyerekek nagy örömmel próbálhatták ki az elektromos
gokartot, ugrálóvárat, melyet kicsik és kicsit nagyobbak
birtokukba vehettek. A paintball lövölde nagy sikert aratott.
Kézműves foglalkozásként baglyos könyvjelzőt és zacskóbábot
lehetett készíteni. Az arc- és kézfestés nagyon tetszett a
gyerekeknek. Leginkább a csontváz koponyát kérték a
gyerekek. Szerencsére a jó idő is mellénk állt.

Református Egyház hírei

Kulturális hírek



ÚNYI ÚJSÁG XXI. évfolyam, 4. szám

6

2017. 12.03-án 14 órakor a
Délibáb-Színház előadásában,
E.T.A. Hoffmann regénye
alapján Csajkovszkij
zenéjének felhasználásával
láthattuk a Diótörő című
műsorát. Az adventi
gyertyagyújtás után a
gyerekeket meleg citromos
tea, a felnőtteket forralt bor
várta. A kreatív gyerekek és
felnőttek a kézműves
foglalkozás keretében
rénszarvas, hóember,
mikulás díszt készíthettek
ceruzára.

2017.12. 06-án hozzánk is eljött ismét a Mikulás.

.

2017.12.10-én adve
nt 2. vasárnapján az óvodások műsora után

papírtányér-fenyőfát és angyalt díszíthettek az
érdeklődők.

2017.12.17-én Advent 3. vasárnapján az iskolások műsora, szeretetvendégség és karácsonyi vásár lesz,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

2017.12.31. Szilveszteri bál, 20 órától zenél Dudó. Mindenkit szerettel várunk!
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
IV. negyedéves ülései

1. ülés: 2017. október 26.

Napirend:

1.) Tájékoztatás a Művelődési ház működéséről
Előadó: Cseke Melinda Közművelődés-vezető
2.) Tájékoztatás a Könyvtár működéséről
Előadó: Cseke Melinda könyvtáros
3.) Úny Község Képviselő-testületének 2018. évi költ-
ségvetési koncepciója
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) TAK munkaanyagára érkezett észrevételek megvi-
tatása, véleményezése
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) TKR tervezetre érkezett észrevételek megvitatása,
véleményezése
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Törvényességi észrevétel
Előadó: Héder János Jegyző
7.) Egyebek
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Bírósági ítélet, új határozat megvitatása, elfogadá-
sa /zárt ülés/
Előadó: Pósfai József polgármester

2. ülés: 2017. november 30.

Napirend:

1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításá-
nak megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) TAK és a TKR elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Belső ellenőrzési terv
Előadó: Pósfai József polgármester

5.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2016. évi tevékenységéről
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Úny Község Képviselő-testületének 2018. évi ülés-
terve
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) Döntés a Kárpátaljai magyarság anyagi támoga-
tásáról
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Döntés a TAK forrásfelhasználásáról
Előadó: Pósfai József polgármester
9.) Egyebek

3. ülés: 2017. december 11.(rendkívüli ülés)

Napirend:

1.) A Vis maior támogatás felhasználására benyújtott kivite-
lezői és műszaki ellenőri ajánlatok elbírálására
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) A településkép védelméről szóló rendelet véglegesítése
Előadó: Pósfai József polgármester

3.) Egyebek

A TAK és a TKR
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete eleget
téve törvényi kötelezettségének a közelmúltban
véglegesítette és elfogadta a Települési Arculati
Kézikönyvet (TAK) és a a településkép védelméről
(TKR) szóló rendelet. E két iromány nyomtatott
formában az érdeklődők számára rendelkezésre áll a
Hivatalban.
Elektronikus formában elérhető a http://www.uny-
kozseg.hu/tak/ honlapcímen.

Közérdekű tájékoztató

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jo-
gait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
vány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-

Testületi Tallózó

http://www.uny-
mailto:panasz@cchr.hu
www.emberijogok.hu
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gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhe-
tő a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

50. házassági évfordulójukat ünnepelték:

Csákány Zoltán és Kovács Julianna

Cseke István és Kocsis Gizella

Gratulálunk az aranylakodalmi évfordulóhoz, és jó
erőt, egészséget kívánunk a boldogságos

folytatáshoz!

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

Nagy Miklós:
BETLEHEMI LITÁNIA

Szíved alá vágyott,
Szívedre ölelted.
Előbb megcsókoltad,
Jászolba úgy tetted.
Csodálatos Anya
Ott pihent melletted.

Alighogy ölelted,
Máris nekünk adtad.
Érettünk suttogott
Engesztelést ajkad.
Örömünk okai
Belőled fakadtak.

Szűzi anya-kebled
Volt az első oltár.
Szívedhez szorítva
Altatót dúdoltál,
Tisztaságos Anya
Idegen jászolnál.

Forgács-mécsnek fényén

Pillantását lested.
Tiszta tejet adva
Szeplőtelen tested.
Szüzeknek szent Szűzé
Oh mint melengetted.

Értünk könyörögtél
Szalmát egyengetve,
Ámuló mosollyal
Néztél Gyermekedre.
Mennyei Atyának
Páratlan kegyelme.

Amint beszűrődött
Az angyali ének,
Szívtad dobogását
Parányi szívének,
Ami szíved alatt
Földi létre ébredt.

Becézted, imádtad,
Ringattad, kérlelted.
Anya és teremtmény
Összeolvadt Benned.

Lelki szent Edénynek
Kellett értünk lenned.

Amit a zsoltárok
Évezredek óta
Érte esedeztek,
Egy szavad lerótta
Szentlélek Jegyese,
Titokzatos Rózsa.

Tudjuk, égből földre
Csak szívedhez vágyott.
Érted szerette meg
A vétkes világot.
Hajnali szép Csillag
Várta ragyogásod.

Itt szállong szívemből
A kései hála.
Oh, ha az igazi
Énekre találna!
S méltón dicsérnélek
Prófétáknak álma.

1960

Anyakönyvi hírek

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-kozseg.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.

mailto:info@cchr.hu
www.emberijogok.hu
www.uny-kozseg.hu
mailto:info@uny.hu

