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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

Közlemény
a koronavírus járvány miatt szükségessé vált intézkedésekről

Tájékoztatom Úny
község lakosságát,
hogy Magyarország
Kormánya intézkedé-
seit figyelembe véve, a
helyi lakosság érdekeit
messzemenően szem
előtt tartva a mai
napig az alábbi
intézkedések történtek:
1. Magyarország
Kormánya a helyi
iskolában 2020.
március 16-tól újabb
intézkedésig rendkívüli

szünetet rendelt el. A rendkívüli szünet ideje alatt – szülői
igény esetén - az iskolai gyermekétkeztetést az önkormányzat
köteles biztosítani, az étel otthoni elfogyasztásával.
2. Az Únyi Óvodában 2020. március 17-től újabb
intézkedésig rendkívüli szünetet rendeltem el, határozatlan
ideig. Szülői igény esetén az óvodai gyermekétkeztetést az
önkormányzat köteles biztosítani, az étel otthoni
elfogyasztásával.
3. 2020. március 16-tól a Művelődési Ház és a Könyvtár
működését 2020. március 16-tól határozatlan ideig
felfüggesztettem, közösségi programok szervezését
megtiltottam. Jelen intézkedés a Művelődési Ház udvarán
tartandó vásárok megtartására is vonatkozik.
4. Jegyzői intézkedésre a helyi Önkormányzati Hivatalban az
ügyfélfogadás szünetel, személyesen nem lehet ügyet intézni.
Ügyintézést elsősorban az E-Önkormányzat portálon
keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu), e-mailben, illetve
telefonon lehet kezdeményezni.
A rendkívüli helyzet időtartama alatt az alábbi elérhetőségek
munkaidő alatt, a koronavírus Hivatalban történő esetleges
megjelenéséig folyamatosan működnek:
Hivatali ügyintézés:
Telefonon: +36-33-508-800, +36-33-489-112; e-mailen:
ado@uny.hu, penzugy@uny.hu
Héder János jegyző Mobil: +36-20-423-8082, e-mail:
jegyzo@mariahalom.hu
Önkormányzati ügyintézés:
Pósfai József polgármesterTelefon: +36-33-508-800, e-mail:
polgarmester@uny.hu

5. Magyarország Kormánya Kormányrendeletben kijárási
korlátozást vezetett be, ami jelenleg 2020. március 28.
napjától 2020. április 11-ig van érvényben. A lakóhely, a
tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak
alapos indokkal kerülhet sor. Mindenki köteles más
emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a
másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter
távolságot tartani. Saját és családja érdekében a 65. életévét
betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben
látogathatja. Ezen időszakban az ott foglalkoztatottak
kivételével kizárólag csak ez a korosztály tartózkodhat.
Külön kérés, hogy a 70. életévüket betöltött személyek a
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Ha a 70. életévét betöltött személy eleget tesz ennek a
kérésnek, de nincs olyan gyermeke, vagy közeli
hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodni tudna, és erről
az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való
gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének a
feladata.
Ez ügyben bejelentés tehető munkaidőben a Szociális
Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, telefonon a +36-33-
489-026, és mobilon a +36-30-833-5039 számon, vagy e-
mailben a idosekklubja@uny.hu e-mail címen.
6. Az Esztergomi Járási Népegészségügy utolsó tájékoztatása
szerint eddig igazoltan koronavírussal fertőzött helyi lakos
nincs. Községünkben kötelező házi karanténba a mai napig
(április 6.) 4 fő került. Ebből 2 főnek már lejárt a korlátozása,
tehát jelenleg 2 főnél van érvényben.
Felhívom a figyelmet, hogy a koronavírusról hiteles,
naprakész tájékoztatást a Magyarország Kormánya által
működtetett https://koronavirus.gov.hu oldal nyújt.
Nagyon jól tudom, hogy kortól függetlenül mindenkinek
alaptulajdonsága, hogy amíg gondoskodni tud magáról azt
önállóan kívánja megtenni, viszont higgyék el, hogy komoly
és kiszámíthatatlan megmérettetés elé nézünk a koronavírus
által.
Tisztelettel kérem minden kedves Únyon élő
Lakótársamat, különös tekintettel a 60 év feletti korosztályt,
és külön is kiemelve a 70. évüket betöltötteket, hogy
amennyire csak lehet korlátozzák az embertársaikkal való
érintkezést, találkozást még ezen a nagy ünnepen is.

Higgyék el, emberi életeket menthetünk meg ez által!
Tisztelettel: Pósfai József polgármester
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÚSVÉTI ÜZENETE

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

A HÚSVÉT REMÉNYSÉGE

„A tanítványok nagyon elveszettnek érzhették magukat a húsvét előtti szombaton. Nemcsak a tanítójukat és barátjukat
gyászolták, de reményeik és álmaik is szertefoszlottak, hogy ő lesz földi királyuk. A döntésük, hogy elhagyva munkáikat
és családjaikat Jézust követik, bizonyára értelmetlennek tűnt, és választ kerestek.

Ugyanúgy, mint a tanítványok, mi is nem mindig látjuk, Isten hogyan dolgozik az életünkben. De azt tudjuk, a történet
hogyan végződik. A „szombatjainkon” tapasztalt zavarodottság, szorongás és várakozás ellenére, biztosak lehetünk
benne, hogy Isten munkálkodik a világban. A húsvét reggeli feltámadásban a vasárnap reménységét és a Krisztusban
való új életet adja számunkra.”

Lehet, hogy a kérdések, kétségek és bizonytalanságok tövisei megszúrtak minket, de bízunk Isten ígéreteiben. Ez a hit.
Ugyanakkor keressük az új élet rügyeit. Ez a remény.
Reménnyel és hittel a fájdalmunk és a bánatunk végén új életet nyerünk. Ez Isten ígérete. Imádkozunk azokért, akik
nehéz időkön mennek keresztül, és az összezavarodottság és várakozás állapotában vannak. A húsvét reménységét
kérjük mindannyiunknak!

AZ ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEK OTTHONI MEGTARTÁSA

Közeledik a nagypéntek és a húsvét, amikor a keresztyén világ Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékezik.
Gyülekezeteink ezt rendszerint úrvacsorás istentisztelettel teszik, a koronavírus-járvány miatt azonban ezt
templomainkban nem tehetjük meg. Mégsem kell lemondanunk a közösségről és a szent jegyekről.

A Magyarországi Református Egyház elnökségi tanácsa kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap
reggel 9 órakor kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amelyet a budahegyvidéki
református templomból közvetítenek. Igehirdető: Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának
lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, és szerte a Kárpát-medencében
vegyék együtt, egy időben a kenyeret és a bort.

„Ha pedig hihetetlennek tűnik, hogy Krisztus ekkora távolságból adja nekünk eledelül testét, emlékezzünk csak rá, hogy a
Szentlélek titkos ereje mennyire felülmúlja minden érzékünket, és mekkora ostobaság lenne, ha a magunk mértékével
akarnánk mérni véghetetlenségét. Ha tehát elménk nem képes felfogni, hadd ragadja meg a hit: a Lélek valósággal
egyesíti, amit a távolság elválaszt. Íme,  Krisztus testének és vérének szent közöltetését, amely révén Krisztus olyannyira
átárasztja belénk életét, hogy még csontjainkat és velőnket is átjárja, az úrvacsora bizonyítja és pecsételi meg, mert nem
valami hiábavaló és üres jelet mutat fel, hanem Lelkének erejét adja, aki beteljesíti ígéretét. A jelzett dolgot valósággal
felkínálja és megmutatja mindazoknak, akik ezen a lelki lakomán az asztalhoz telepednek.” (Kálvin János: Institutio 4.
11.17)

Istentől megáldott, békés ünnepeket kíván Úny község lakóinak: Boross Géza lelkipásztor

Kedves Únyi lakosok!

A jelenleg fennálló helyzetre való tekintettel a Könyvtár sem
látogatható. Ettől függetlenül ha van bármilyen könyvigény,
akkor azt a Könyvtár e-mail címére (konyvtar@uny.hu) várjuk,
és így megoldható a könyvkölcsönzés.
Határozatlan időre a Művelődési Ház programjai is elmaradnak,
de ha vége lesz ennek a sajnálatos helyzetnek, akkor mindent
igyekszünk bepótolni.
Ebben a helyzetben úgy véljük, hogy az egyetlen felelős
magatartás, ha minimálisra korlátozzuk a mozgásainkat, és a

korlátozásokkal erre szeretnénk ösztönözni mindenkit.
Könyvtárba, társaságba járni nagyon klassz dolog, de az egyetlen
lehetséges magatartásnak azt gondoljuk, aki megteheti, maradjon
otthon, ezzel is csökkentve az érintkezések számát. Gondoljunk
az idősökre, gyengébbekre, a vírus által különösen
veszélyeztetettekre, az egészségügyben dolgozókra.
Addig is mindenki vigyázzon magára, a családjára, vigyázzunk
egymásra! Áldott, békés Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Cseke Melinda

Református egyház rovata

Könyvtári hírek
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2020 januárján két hetes szünet után tértünk vissza az óvodába. Tele voltunk tervekkel, izgatottan készültünk az előttünk
álló ünnepekre, rendezvényekre. Az első különleges napunk a Farsang volt, melyen a szülők is részt vettek, s ezen a
napon több szülői is jelmezbe bújt, ezzel is fokozva a hangulatot. Vidám délelőtt kerekedett: egy rövid műsor után közös
tánc és játék következett. Most sem maradhatott el az „ovis tombola”. A napot Szendrey Marót Ervin népzenei csokra
zárta. A műsorra csatlakoztak hozzánk az iskolások is, így kicsik és nagyok együtt járták a táncot. Nagyon jó volt a régi
óvodásokkal újra találkozni. A februári télűzés sajnos nem sikerült jól, hiszen a hideg, rossz idő többször visszatért, de a
mi kedvünket ez sem szegte.

Márciusban lelkesen
készültünk a nemzeti ünnepre.
A nagycsoportos óvodások az
iskolások mellett verssel,
mondókával és tánccal
emlékeztek volna meg az
1848-as forradalom és
szabadságharcról. Az
ünnepségre sajnos nem került
sor, de az óvoda falai között
megemlékeztünk e jeles
napról.

A Koronavírus hatása nem
csak hazánkat, de a mi kis
óvodánkat is utolérte.
Elővigyázatosságból az óvoda
már harmadik hete rendkívüli
szünetet tart. De a gyerekekkel
folyamatosan kapcsolatban
vagyunk! A Facebookon
kialakított zárt csoportban, napi
szinten próbáljuk a gyerekekkel
az óvodában tanultakat
feleleveníteni, mesélünk,

Óvodai hírek
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mondókázunk, tornázunk, az óvodai foglalkozásokat online módon pótolva. Közben dolgozunk az óvoda szépítésén és
fertőtlenítésén. Bízunk benne, hogy az Únyi Újság következő megjelenésekor arról számolhatunk be, hogy minden úgy
van, mint azelőtt.

Ebben a rendkívüli helyzetben is szeretettel várjuk az új óvodásokat!
Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020. (III.25.) EMMI
határozata alapján a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás nem a
megszokott módon zajlik. Ebben az évben automatikusan felvételre
kerül az Únyi Óvodába az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig
betölti 3. életévét, rendelkezik únyi lakcímmel és nem érkezik
olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik be.
Szeretném kérni azon únyi lakos gyermekek szüleit, akik nem a mi
intézményünket választják, hogy keressenek meg minket, s jelezzék,
hogy mely óvodába íratják gyermeküket. Köszönjük szépen!
Fogadjuk azon szülők jelentkezését is, akik nem rendelkeznek únyi
lakcímmel, de az Únyi Óvodába kívánják beíratni gyermeküket.
A felvételről a szülő határozatot fog kapni.

Jelentkezni a 30/3916056 telefonszámon, vagy az ovodauny@gmail.com e-mailcímen lehet.

A tavasz nagy öröme, hogy pályázat útján játszótéri
eszközök kerültek az óvoda udvarába. A telepítés készen
van, még az engedélyre várunk. Bízom benne, hogy
hamarosan használatba vehetik az únyi óvodások a
játszóteret! Köszönjük a Polgármester Úrnak, hogy a
pályázat megírásával lehetővé tette az óvodások számára az
udvar biztonságos és a mozgási igényüket kielégítő
használatát.

Ez a Húsvét nem lesz olyan, mint szeretnénk vagy
megszoktuk. Az óvodában elmarad a közös kézműveskedés
az iskolásokkal, nem tanulunk locsolóverset és nem fogják a
fiúk meglocsolni a lányokat, piros tojást remélve érte, s nem
fogunk csoki tojásokat keresni az ovi udvarán, pedig azt úgy
szerettük… Nem, most helyette online verset mondunk és
otthon maradunk, azért, hogy jövőre újra együtt
készülhessünk, és ne hiányozzon a környezetünkből senki.

Ezért rendhagyó módon, most B. Habarics Kitty versével kívánunk:
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Mami, Papi! Most nem megyek…

Mami, Papi! Most nem megyek…
Így mutatom ki, hogy szeretlek!
Hiányzom, tudom. Ti is nekem…
De ezt értetek kell, hogy megtegyem.

Mami, már várom, hogy lássalak,
hogy érezzem finom illatodat,
hogy fogja a Papi a kis kezem,
hogy csiklandozza meg a tenyerem.

Hogy Mami meséljen ezer mesét,
s, hogy piszkáljam Papi szemüvegét.
Hogy együtt legyünk, ahogy ezelőtt,
ezt tartom egyedül szem előtt.

De Mami, te is vigyázz Papira,
s Papi, te is drága Mamira!
Maradjatok ti is most otthon,
hogy a csúfság bajt rátok ne hozzon!

Én így vigyázok rátok most, Mami!
Ti értem vigyázzatok, jó, Papi?
Hogy egymásnak legyünk még jó
sokat,
hogy eldobhassuk majd a maszkokat.

Hogy Papi csiklandozza tenyerem,
hogy Mami mesélhessen énnekem.
Nem baj, ha hosszú ez az idő,
így megóvlak titeket, s ez a fő!

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
I. negyedéves ülései

1. ülés: 2020. január 6. Közmeghallgatás
Napirend:
1. A tervezett M100 gyorsforgalmi út és az Únyi összekötő út
építésével összefüggően a településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
2. A 084 helyrajzi számú út (Határ út) egy szakasza, a 012/1 és
012/3 helyrajzi számú utak (Nefelejcs utca folytatása) és a
094/1 helyrajzi számú út (Kossuth utca az Újtelepig) belterület-
be vonása

Előadó: Pósfai József polgármester
3. Egyebek
Levezető: Pósfai József polgármester
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

2. ülés: 2020. január 27.
Napirend:
1.) Tagintézmény (ÖNO) 2020. évi költségvetési tervezetének
a megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester

Testületi Tallózó
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2.) Úny Község Képviselő-testülete 2020. évi költségvetési
tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) A polgármester 2020. évre esedékes szabadságolási
ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése” című, MFP-NHI/2019 kódszámú al-
program pályázati felhívása alapján elnyert támogatás fel-
használása, az Únyi Művelődési Ház hangtechnikájának ki-
építése, hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás
során beérkezett ajánlatok bírálata.
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
5.) A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasz-
nosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejleszté-
sek támogatására kiírt Pályázati Felhívása alapján, Úny
Község Önkormányzata által Úny község zártkertjeinek me-
zőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális fejlesztés
címen elnyert támogatás felhasználásával elvégzendő útfel-
újítási munkálatok kivitelezésére érkezett ajánlatok bírálata
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
6.) A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasz-
nosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejleszté-
sek támogatására kiírt Pályázati Felhívása alapján, Úny
Község Önkormányzata által Úny község zártkertjeinek me-
zőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális fejlesztés
címen elnyert támogatás felhasználásával facsemeték és bo-
gyósok beszerzésére és leszállítására érkezett ajánlatok bírá-
lata
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
7.) Egyebek

Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

3. ülés: 2020. február 17. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) Úny Község 2020. évi költségvetésének megvitatása, elfo-

gadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester

2.) Úny Község 2020. évi közbeszerzési tervének az elfogadá-
sa
Előterjesztő: Pósfai József polgármester

3.) Úny Község Közbeszerzési Szabályzatának a módosítása
Előterjesztő: Héder János jegyző

4.) Úny Község Önkormányzatának a VP-6-7.2.1.2-16. azo-
nosítószámú pályázathoz kapcsolódó szennyvízkezelési
beruházása közbeszerzési eljárás lefolytatása előkészítő
iratanyagának megvitatása, elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester

5.) Az „Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejleszté-
se” (M100 út) Engedélyezési tervdokumentáció előzetes
jóváhagyása, valamint az egész tervdokumentációra vo-
natkozóan előzetes tulajdonosi és közútkezelői hozzájáru-
lásukat megadása
Előadó: Pósfai József polgármester

6.) Egyebek (családsegítőnek hely biztosítása)
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

Tisztelt Olvasók! Kedves Únyiak!
Példaértékű az a tenni akarás, ami e tavasszal a lakosság részéről tapasztalható. Kis falunk szépítéséhez ötletekkel és
fizikai munkával is több ember hozzájárult, valamint lakossági kezdeményezésre és kivitelezésben szájmaszkok
készülnek.

Faluszépítés
Örömmel számolhatok be arról, hogy a faluszépítés
tárgyában 2020. március 3-án megtartott megbeszélésen 22
érdeklődő aktívan részt vett. Vázlatosan, a megbeszélésen
az alábbi javaslatok hangzottak el:
- A Művelődési ház körüli tér rendbetétele.
- A faluközpont parkosítása. A Hősi emlékmű és
környékének felújítása. Az iskola előtti emlékmű
környezetének virágosítása. Az iskola, óvoda és orvosi
rendelő kerítésének festése, környezetük szépítése.
- Az autóbuszmegállók környékének rendezése, várók
kifestése, pld. gyermekrajzokkal. A Bercsényi úti
buszmegálló mögötti kút felújítása.
- A Bercsényi utca végén a régi kereszt helyén új kereszt
felállítása.
- A Bercsényi utcai kőfal elé kő virágládák kihelyezése.
- A zsidó temető környezetének dísznövényesítése.
- Református templom előtti pavilonban évszaknak
megfelelő, korhű életképek bemutatása.
- A katolikus templom mögötti területen, az únyi
újszülöttek tiszteletére "Ültess egy fát" program elindítása.

- Meghirdetni a "Legvirágosabb utca" vagy"
Legvirágosabb udvar" versenyt.
- A dísznövényekre vonatkozó, "Fogadj örökbe"
mozgalom bevezetése.
- Út mentén, parkokban padok telepítése.
- A Kossuth Lajos utcából a temető felé vezető földes út és
környéke, köztudottan a Kutyató rendbetétele.
- A Kossuth Lajos utcai Vegyesbolt melletti közterület
parkosítása.
- A TESZEDD programban részvétel.
Az Únyi falu szépítési programot Hajdárné Molnár Elvira
az Únyi közösségi tér Facebook oldalán 2020. március 4-
én  közzé tette.
A lelkes faluszépítők március 12-én újra összejöttek, a
tervek közül a Hősi emlékmű melletti terület parkosítása és
a Művelődési ház környékének tavaszi rendbetétele volt a
cél.
Megvalósult a Művelődési Ház előtti, mögötti tér tavaszi
rendbetétele is. Virágok átültetése, pár új virág elültetése,
gyomtalanítás, gereblyézés a szorgos munkának

www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/
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köszönhetően kész lett. Köszönet a munkáért, a
Művelődési Házhoz hozott virágokért.
A Hősi emlékmű parkjába ültetett növények az
önkormányzat költségvetése terhére kerültek
megvásárlásra.
A parkosítást megelőző napokban az emlékmű mögötti
szilvafák kivágásra -, a lánc és az oszlopok a betonalappal
együtt eltávolításra kerültek, a polgármester úr munkájának
valamint egy vállalkozónak köszönhetően. A parkba
dísznövényeket ültettünk, ezeket bizonyára már mindenki
látta.
A Koronavírus miatti országos rendelkezések
következtében, a további faluszépítési teendők
elhalasztásra kerültek, de továbbra is számítunk aktív
közreműködésükre.

Szájmaszkok az únyi lakosságnak
Nem mindennapi felajánlás érkezett Lusztig Csabáné Kreitner Mónika részéről a Képviselő-testülethez. Ajánlata az volt,
hogy a Koronavírus terjedésének csökkentése érdekében Ő és "csapata" többször használható szájmaszkot megvarr
bármiféle ellenszolgáltatás nélkül az únyi lakosság részére.. Kérésére az anyagot az önkormányzat biztosította. A
maszkok elkészültek, Lusztigné Mónika minden családhoz a maszkokat eljuttatta. Köszönet az előrelátó, falu közössége
érdekében tett ötletéért, munkájáért, és köszönet a varrónőknek a megvalósításért!
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Kovács Gyuláné alpolgármester

Házasságot kötött a közelmúltban:
Podhorszki Ferenc Antal és Végh Zsuzsanna

Boldog, örömteli közös életet!

Áldott, békés
Húsvéti

Ünnepeket
kíván,
erőben

egészségben
Úny Község
Képviselő-
testülete!

Anyakömyvi 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
ícsütörtökön: 800 – 1600 óráig

Kiadja:
Úny Község Önkormányzata
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

 06 (33) 508-800
Honlap: https://www.uny-kozseg.hu/

E-mail: info@uny.hu
Szerkesztette: Önkormányz. Hivatal
Nyomtatás: Önkormányzati Hivatal
Felelős kiadó: Pósfai Józsf pm.

Készült: 250 pld.
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