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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

Megújult a Templom tér és a templom utca eleje
A Szent Mihály Római Katolikus Templom előtt kialakított közösségi tér a
Templom közösségi programjainak biztosít élhetőbb, esztétikusabb környezetet.
A felújított terület a Templom és a templomkertben lévő temető bejárata előtti

tér, több mint 20 méter hosszban és ~9m szélesen, 169 m2 területen.
A fejlesztés teljes költsége közel 3 millió Ft, amihez az Önkormányzat közel 1 millió Ft önerőt biztosított.

A közösségi tér szilárd burkolata halszálka rakásmintá-
ban lerakott, szürke térkő, 10*20*6 cm-es burkolati
elemekből, süllyesztett és "K" szegéllyel határolva. A
funkciónak megfelelően köztéri utcabútorokat helye-
zünk el: 1 db hulladékgyűjtőt, és 1 db padot.
A kiépített burkolat közvetlenül kapcsolódik a templom
meglévő beton lépcsőjéhez és akadálymentesítő
rámpájához, valamint a gépkocsi bejárójához. Továbbá
figyelemmel van a Templom utca burkolatára, a
szomszédos ingatlan kapu-bejáratára és a Drobinoha
családi kripta homlokzatára.
A közösségi tér hossz-szelvényét úgy alakítottuk ki,
hogy az a terepbe, térszerkezetbe harmonikusan illesz-
kedjen.
A térkő-burkolat nemcsak esztétikus és környezetbarát,
de a karbantartása és esetleges javítása is gazdaságosan
megoldható.
A közösségi teret érintő és a szomszédos területeken lé-
vő fák és cserjék szabályozása, esztétikai alakítása is
megtörtént.
Az érdemi kivitelezési munkák 2020. április 6.-án
kezdődtek.
A műszaki átadás-átvételre 2020. április 17.-én került
sor.
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BESZÁMOLÓ A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS PARÓKIA FELÚJÍTÁSÁRÓL

A Református Egyházközség 2018 márciusában pályázatot nyújtott be a LEADER Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési
Egyesülethez a gyülekezeti ház tetőszerkezetének felújítására, egyházi pályázatból pedig lehetőséget kapott az épület
külső-belső felújítására is.
A felújítási munkák befejeződtek, református közösségünk reméli, hogy Úny épülését, szépülését szolgálja.
Az únyi reformátusok 1927-ben vásárolták meg Szabó Sándor földbirtokos 1840-ben kőből – később téglatoldással -
épült kúriáját, amelyet református iskolának és rektori laknak használtak. Jelenleg is ez az épület a parókia és a
közösségi életet szolgáló gyülekezeti ház. A faluképet meghatározó, központi helyen lévő legöregebb épületekhez
tartozik.

Ha az épületről készült régebbi képeket vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a tető
töredezett, mohás, hiányos. A falfelületek repedezettek. Ez az állapot
jelentősen rontotta a faluképet.

Bennünket, reformátusokat és a falu
lakosságát is zavarta, de anyagi
lehetőségek hiányában nem sokat
tudtunk tenni ellene.
A felújítás eredményeként
reményeink szerint jobb minőségű,
esztétikusabb, a faluképet szépítő
épület került kialakításra. A
környezetre veszélyes pala
elszállításával csökkent a
környezetszennyezés. A tetőszerkezet
felújításával évtizedekig biztosított az
épület állaga, a beázások
megszűntek.

A gyülekezeti ház felújításával lehetőség nyílik az esztétikusabb közösségi tér használatára. Szolgálja a település
fejlesztését, az épített környezet védelmét, a faluképet meghatározó, régi épület megőrzésését.
Reménységünk szerint nem csak az épület külső képe változik, hiszen a legfontosabb célunk a faluközösség
megmaradása, fenntartása, identitásának megőrzése. Ehhez kérjük Urunk segítségét, erejét, áldását Úny lakosságára!

Boross Géza        Borossné Bakon Erika
lelkipásztor

Református egyház rovata
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A 2020/2021 nevelési év szorgalmi időszaka véget ért. Ez az év más volt, mint eddig. Tele voltunk tervekkel, de sajnos
ezen időszak nagy részét otthon töltöttük… Ez az új helyzet mindenki számára nagyon nehéz volt. Új szabályokkal
találkoztunk, s szükség volt az együttműködésre, empátira. A gyerekek megszokott napirendje felborult, új szokások, napi
programok alakultak ki. Nem volt lehetőség, hogy közösösen hallgassák a mesét, helyette online mondta számukra az
óvó néni.
A szülők elmondása és a videó üzenetek alapján a gyerekeknek nagyon hiányzott az óvoda. Ezért örültünk, hogy
májusban újra kinyithattunk, igaz csak korlátozott létszámmal, de megint tele lett az óvoda gyerekhanggal. Később
többen lehettünk, de most is fél csoporttal működünk, mert többen már a nyári pihenésüket töltik.
Több programunk is elmaradt a vírus miatt. A márciusi ünnepségre sokat készültünk, végül nem tudtuk megmutatni
műsorunkat, de bíztunk benne, hogy májusra helyreáll a rend. Sajnos nem így lett, s így online emlékeztünk meg az
anyák napjáról. S ebben az évben a gyermeknapot sem úgy ünnepeltük, ahogy szerettük volna. Idén elmaradt az apák
napja is.

Ebben az évben nyolc gyermek búcsúzott az óvodától, s szerettük volna méltó képen elbúcsúzni tőlük, úgy, hogy a
jelenlegi biztonsági javaslatokat is betartjuk. Sokat gondolkodtunk rajta, hogyan és mikor valósítsuk meg a ballagást.
Végül július 3-án egy rendhagyó ballagással búcsúztak el az ovisok.
Idén nem az ovis társak vagy a barátnők adták át a tarisznyát, s nem volt évzáró ünnepség, hogy megmutassuk a
szülőknek, rokonoknak, barátoknak, hogy milyen sok mindent tanultunk az oviban. Helyette pignattával, héliumos lufival
és névre szóló pólókkal vártuk a gyerekeket. Természetesen a ballagóknak járó torta sem maradhatott el. Végül egy fotós
képvetítéssel foglaltuk össze az évet, s zártuk a búcsúzást.

Óvodai hírek
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Az ünnepség után azok a gyerekek is kipróbálhatták az új játszóterünket, akiknek eddig nem volt rá lehetőségük, így
nagy játszással zárult a nap.
Az óvoda nyitva van, s egy rövidebb szünet után, augusztus végéig a nyári program alapján telnek a napok.
Szeptemberben hat új óvodással bővül a csoport, így 19 óvodás kezdi meg ősszel az új nevelési évet.
Kívánunk a szünetre minden gyermeknek jó pihenést!

„Búcsúzunk, m int fecske az édes nyártól,
piros alm a a zöldellő fától,

búcsúzunk m ost a k is óvodától,
óvónénik től, s a kedves daduskáktól.

N e sírjon  az óvónéni, hogy m i elm együnk ,
lesz m ég kisgyerek , k i betölti a helyünk .
Köszönjük, hogy annyi szépet tanítottál

nekünk ,
de szeptem bertől az iskolában okosabbak

leszünk .
Köszönjük a gondoskodást, a szép

m eséket,
szeretetet, törődést és a sok -sok szépet.”

(Guvat Hajnalka – Búcsúzunk  az óvodától)

Legutóbb a karácsony előtt megjelenő lapszámban adtunk hírt iskolánk életéből. Azóta eltelt egy fél év, vidám
farsangi bállal, eredményes versenyekkel, csendes március 15-i megemlékezéssel és egy korábban mindannyiunk számára
elképzelhetetlen dologgal, az otthoni tanulással. De ne siessünk ennyire…

Január végén került sor a félévi értékelések kiosztására. Tanulóink ügyesen vették az akadályokat, lelkesen dolgoztak
a tanórákon, szépen elsajátították az olvasás, írás, számolás alapjait, a nyelvtani szabályokat, a szorzó- és bennfoglaló
táblákat és összességében a magatartásuk is rendben volt. Az év első hónapjában megünnepeltük a magyar kultúra napját.
Február elején került megrendezésre az iskolások Farsangi bálja. Díszes, ötletes jelmezekben jelentek meg a kisdiákok. A
vidám falatozás, zenés táncos mulatozás után a tombolasorsolásról senki nem tért haza üres kézzel. A bál bevételéből az
iskolások számára sporteszközöket (focilabdákat, röplabdákat, kosárlabdákat, gumilabdákat, egyensúlyozó korongot,
tollas ütőket) vásároltunk.

Diákjaink országos szövegértési versenyen vettek részt, melyen Berényi Maja és Székely Boldizsár 1. évfolyamos
tanulók az iskolák közötti versenyben a 21. helyezést, Czakó Erik, Putz Annamária és Putz Sebestyén 3. évfolyamos
diákok a 15. helyezést érték el. Rónai Márk 1. osztályos tanuló a matematika tanulmányi versenyen bronz fokozatot
kapott. Nagy örömünkre a Komárom - Esztergom Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság által megrendezett gyermekrajz verseny megyei fordulójának 2. és 3. helyezettje is iskolánk tanulói
közül került ki! A csapatversenyben 2. helyezést ért el – Berényi Maja, Hajdu Emese, Putz Annamária, Lőrinc Tamara
Blanka csapata, 3. helyezett lett a – Rónai Márk, Seres Ádám József, Székely Boldizsár, Veiszhausz Ádám alkotta
egység. Az ünnepélyes díjátadóra a járványügyi helyzet miatt nem Tatabányán, hanem az iskolában került sor.
Mindannyiuk teljesítményéhez gratulálunk!

Már februárban elkezdtük az 1848/49-es szabadságharc méltó megünneplésére való felkészülést. Az események
felidézése mellett zászlós táncot tanultunk a gyerekekkel. Sajnos a koronavírus járvány terjedése miatt az ünnepségen
nem tudtunk részt venni, az iskola falai között tartottuk meg a megemlékezést.

Március közepétől új kihívások vártak ránk. A járvány miatt három hónapon keresztül digitális oktatásra tértünk át.
Nem volt könnyű sem a szülőknek, sem a gyermekeknek, sem a pedagógusoknak ez az időszak. Az együttműködés
meghozta a kellő eredményt. A szülők támogató segítségével sikerült a tananyagot a diákoknak elsajátítaniuk. Az
elmélyítés, a gyakorlás szeptember hónapban remélhetőleg az iskolában fog folytatódni. Köszönet illeti a szülőket, akik a
nehézségek és a munka mellett segítették, bíztatták gyermekeiket, szorgalmasan, precízen időre visszaküldték a kért
anyagot, és nagy köszönet a diákoknak is, akik ebben az új otthoni oktatási formában is megállták a helyüket!

Áprilisban a karantén időszakot „kihasználva” elkezdődtek az iskola mosdójának a felújítási munkálatai az
Önkormányzat és a PEMÜ Zrt. teljes körű támogatásával. A régi vakolat leverése, visszajavítása, csempézés,
aljzatburkolás, tisztasági meszelés mellett új radiátorokat, meleg vizes bojlert szereltek fel. Nagyon szép, higiénikus
környezet várja az iskola tanulóit. Hálás köszönet a nagylelkű segítségért!

Iskolai hírek
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Áprilisban sor került a leendő elsősök beiratkozására is. Ősztől 8 kisdiák kezdi meg tanulmányait az únyi
intézményben.

A bizonyítvány és a jutalomkönyvek átadása június 26-án történt meg. Kezdődhet a várva várt pihenés, önfeledt játék,
sokáig alvás és az „édes semmittevés” időszaka. Minden kedves tanulónak vidám, megérdemelt VAKÁCIÓT, szüleiknek
és a falu minden lakójának pihentető, vírusmentes nyarat kívánok!

Sárhelyi Erika: Félúton

Valahogy mindig félúton vagyok.
Remélve, nem vagyok útban senkinek.
S míg „valahonnan" „bárhova" jutok,
valami jót mindig magammal viszek.

Valahogy mindig félúton vagyok.
Mondják: az út a fontos, nem a cél.

Vezet hitem eltökélt-magamban,
s hogy minden lépés a csillagokig ér.

Valahogy mindig félúton vagyok.
Mint ki örökké utazni kényszerül.

Csomagom könnyű, egy szív, s egy lélek.
S próbálok úton maradni – emberül.

Változások az iskola életében: Augusztustól Mayer Mónika németes tanító néni mellé két új pedagógus érkezik
iskolánkba. Slezák Éva kolléganőm szülési szabadságra megy, én pedig Esztergomban folytatom munkámat. Ezúton
szeretném megköszönni a Szülőknek, Polgármester úrnak, a Képviselő testület tagjainak és a település Lakóinak a
támogató, segítő együttműködését, melyet az iskola diákjai és pedagógusai irányába nyújtottak az elmúlt években!
Vigyázzanak Magukra! Minden jót kívánok!

Steinerné Juhász Mónika

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. negyedéves ülései

Úny Község Önkormányzata a veszélyhelyzett alatt nem ülésezett, mert nem ülésezhetett. A II. negyedévben így az első
és egyetlen ülésünkre június második felében kerülhetett sor.

1. ülés: 2020. június 22.
Napirend:
1. A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

Únyi Telephelyén, 2019. évben végzett szakmai
munka értékelése
Előadó: Kucsera Józsefné telephely-vezető
Meghívott: Ujbányi Tiborné intézményvezető

2. Rendőrségi beszámoló
Előadó: Fekete István r.őrnagy

3. A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése
Előadó: Pósfai József polgármester

4. DTKT beszámoló
Előadó: Pósfai József polgármester

5. Beszámoló a belső és külső ellenőrzési jelentések
megállapításairól
Előadó: Héder János körjegyző

6. A 2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Pósfai József polgármester
7. Úny Község Képviselő-testülete 2019. évi zárszám-

adási rendeletének a megalkotása
Előadó: Pósfai József polgármester

8. Tájékoztatás a vészhelyzet alatt hozott polgármeste-
ri intézkedésekről
Előadó: Pósfai József polgármester

9. Szennyvizes közbeszerzés
Előadó: Pósfai József polgármester

10. Béke úti járdapályázatról határozat
Előadó: Pósfai József polgármester

11. Óvodavezető kinevezésének a meghosszabbítása
Előadó: Pósfai József polgármester

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

Temetői szemétlerakás
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a temetői szemétgyűjtő konténerben egyre több kommunális hulladék kerül bele.
Szabadjon felhívni a háztartási szemetüket ott elhelyezők figyelmét, hogy a temetői „kuka” kizárólag a temetői
szemét elhelyezésére van rendszeresítve. Kérjük, hogy akik rendszeresen háztartási hulladékot helyeznek el a

Testületi Tallózó
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temetői kukában, azok vegyék fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval (Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2510 Dorog, Bécsi út 71, Tel.: 06-30/283-58-77; E-mail: iroda.viki@kommunaljunk.hu) és kössenek szerződést a
kommunális hulladék lakhelyről történő elszállítására.
Nem tartanám szerencsésnek, ha a probléma megoldása érdekében kamerarendszert kellene kiépítenünk a
temetőben, ezért kérjük, hogy mindenki tartsa be a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Egyedi szennyvíztisztító telepítési program
Az egyedi szennyvíztisztítók telepítése tárgyában lefolytatott második közbeszerzési eljárás során sikerült olyan
kivitelezőt találni, aki a pályázat jóváhagyott költségvetésén belül hajlandó megvalósítani a beruházást. Ez azt
jelenti, hogy a lakossági hozzájárulás nem lesz több, mint amiről az önerő teljesítéséről szóló Szerződés szól
(270.000 Ft/ingatlan).
További információkkal a Kivitelezési szerződés megkötése után tudunk szolgálni.

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,
gépjárműveivel mindenki a saját ingatlanán parkol. Sajnos sok esetben zöldterületen hagyják a gépjármű-
tulajdonosok 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.

Művelődési ház udvara
Tudjuk, hogy nem mindenki tudott azonosulni azzal, hogy a Művelődési ház
mögött kialakított park miért ott és miért a jelenlegi formájában került kialakításra.
Egy valami biztos, hogy mindenképpen előrelépés a régi állapotához képest.
Tetszik, nem tetszik egy pihenőpark került kialakításra, aminek a maga
funkciójában megvannak a használati szabályai. Ebből következőleg nem szabad
és nem szerencsés dolog ott focizni, szemetet szétdobálni, a növényeket károsítani
megrongálni. Sajnálatosan a nyomokból ítélve már többször tűzgyújtásra is sor
került a parkban. Hovatovább a közelmúltban egy tuja is begyújtásra került. Úgy
gondoljuk, hogy ha az elkövetőben még pislákol a becsület legkisebb szikrája is,
akkor szép csendben ültet egy új tuját a parkba.
Ha már a többség szerint sikerült értéket teremteni, akkor annak létét és
rendeltetésszerű használatát kéretik a kisebbség részéről is tiszteletben tartani.
Elfogadhatatlan, hogy ezekkel a problémákkal évről-évre kell szembesülnünk.
Amennyiben a szép szó nem használ kénytelenek leszünk a Rendőrség segítségét
kérni.

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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