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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

Az Advent eredete katolikus egyházhoz kötődik. Szimbolikája szerint minden
gyertya egy-egy fogalmat is szimbolizál. Ezek a hit, a remény, az öröm és a szeretet.
Az adventi koszorú utolsó gyertyája  tehát a szeretet gyertyája. Azé a szereteté ami
mindent megad, és semmit sem kér. Az igaz szeretet a tartós öröm, a béke és a
szabadság kulcsa.
Világi megközelítésben a szeretet ünnepe a Karácsony. A  Karácsonyt, ami akár sötét,
akár csillogó, mi újra és újra várjuk az Advent szellemében. Várunk a szeretetre,
várunk a békességre, és gyarló ember módjára várunk a könnyebb boldogulásunkra.
Olyannyira a lényünkhöz tartozik, hogy nagyon szomorúak lennénk, ha hiányzna az
életünkből.
Felnőttként is gyermeki szívvel várjuk a karácsonyi csengő hangját, amely az
ünnepen túl a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe, s számtalan régi emléket,
érzést ébreszt föl bennünk.
Lelkünkben ünnepeljük Jézus születését, míg szívünkből meleg szeretet árad. Hiszen
ezen a napon, ezeken a napokon összejön a család, hogy békés, meghitt beszélgetések
színtere legyen az otthonunk. A béke, a boldogság, és a szeretet szigete.
A szeretetet nem lehet elrendelni törvényekkel, többségi szavazatokkal. A létéhez át
kell hasson annak érzete, hogy szükségünk van egymásra.
A karácsonyfa alatt, gondoljunk gyermekeink szeretetére, gondoljunk idős
rokonainkra, gondoljunk azokra a családtagjainkra, akik már testben nem lehetnek
velünk. És egy kicsit gondoljunk önmagunkra is.
Az ünnep hangulatának a velejárója, hogy jobban figyelünk minden embertársunkra,
és azon gondolkodunk, hogy mit adhatnánk még szeretteinknek, akik fontosak
számunkra. Nem a drága

ajándékok fejezik ki igazán a szeretetünket, hanem a szándék, hogy mit
adhatunk önzetlenül.
A Karácsony kihozza belőlünk a legemberibb értékeinket. Ahol béke és
szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet
teremteni. Ha tudjuk tisztelni a másik erényeit, miközben kiegészítjük
egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk életünknek.
Kívánom, hogy vallási hovatartozástól függetlenül, mindenkit hasson át
a Karácsony méltósága, akár a családjában, akár a templomban!
Kívánom, hogy a Karácsonyt akár egyedül, akár szeretteik körében
töltik, segítse hozzá Önöket igazi testi, szellemi és lelki megújuláshoz,
felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt tiszta szívvel és újult erővel
kezdhessék!
Vigyázzuk, és őrizzük a szeretet lángját, hogy ne csak az ünnepek idején
égjen a szívünkben, hanem maradjon meg izzása az egész új esztendőre!
Pilinszky János ide illő sorai:
„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a
gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér
egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében
otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a
birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. …..
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

Pósfai József polgármester
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Karácsonyi köszöntőBékés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket!
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Hírek Óvodánk tájáról…
Lassan túl vagyunk az első féléven, az ünnepekre készülünk… Ez az ősz más volt, mint az eddigiek, a gyerekek a sok
otthon töltött idő miatt sokkal fogékonyabbak voltak a betegségekre, ha meggyógyultak is 2-3 nap után visszaestek.

A vírushelyzet továbbra is része volt
életünknek, nehezítette mindennapjainkat.
Igyekeztünk sok-sok élménnyel, közös vidám
perccel, programokkal színesíteni a
gyermekeink életét. Voltunk Dorogon a
játszóházban, ellátogattunk a Fővárosi
Állatkertbe, volt az óvodában állatbemutató,
Halloween után tartottunk beöltözős „tökös
bulit”, szerveztünk karácsonyi fotózást az
oviban, voltunk a Művelődési Házban színházi
előadáson és kreatív foglalkozáson, illetve a
tavalyi kihagyás után ismét személyesen jött el
az óvodába a Mikulás.
A közös élménnyekkel igyekeztünk feltöltődni
és felvenni a harcot a „nyomasztó
vírushelyzetben”. Rugalmas hozzáállást kívánt
a félév tervezése, hiszen életünkben mottónk
lett: „amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra,
mert nem tudod mit hoz.”
Munkánkhoz rengeteg támogatást kaptunk,
amiért nagy- nagy köszönettel tartozunk:
-Cseke Istvánné Melindának a nekünk
szervezett programokért,
-A PEMÜNEK, Hajdárné Molnár Elvirának
és Hajdár Lillának a folyamatos támogatásért,
segítségért,
- Várkonyi Andreának a fotózásokért,
- Az Únyi Zöldség- Gyümölcs boltnak a sok
finom gyümölcsért,
- Bárczi Dánielnek az óvodának vásárolt
fejlesztő játékért,
- Németh Dedynek a Mikulásnak nyújtott
segítségért,
- Minden Szülőnek a türelemért, támogatásá-
ért, a rugalmas hozzáállásáért.

Kívánunk mindenkinek szeretetben, egész-
ségben, élményekben gazdag ünnepeket.

Únyi Óvoda Dolgozói

Óvodai hírek
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Az iskolás gyerekek idén ősszel sok érdekes és izgalmas programon vettek részt.
Október közepén egy támogatott program keretén belül a dági iskolásokkal együtt ellátogattunk a Csodák Palotájába. A

kirándulást nagyon élveztük, új
tapasztalatokkal tértünk haza a
tanulmányi kirándulásról, a gyerekek
ismeretei játékos formában bővültek.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
napon végre zenés-táncos Halloween
bulit tarthattunk izgalmas
vetélkedőkkel, édességevő
versennyel.
A Népmese napja alkalmából
megrendezett meseíró versenyen
indult két diákunk oklevelet és
tárgyjutalmat kapott,valamint
irodalomból egy 5-ös osztályzatot az
igyekezetért, a hétvégi pluszmunkáért
jutalmul és biztatásképpen, hogy
jövőre is induljanak minél többen
ezen a szép hagyományú versenyen.
Az idei Adventi programjainkat a
járványhelyzet súlyosbodása miatt
sajnos csak részben sikerült
megvalósítani.
Az iskola előtti teret az erdei

manókról és tündérekről szóló mese nyomán, figyelembe véve és beépítve az újrahasznosításról tanultakat, igyekeztünk
természetes anyagokból feldíszíteni.
Egy kis színházi élményben is volt részünk, köszönettel elfogadtuk a meghívást, a helyi Művelődési Házban a Mia Manó
Színház egy nagyon jó hangulatú és
tanulságos Mikulásról szóló darabbal
örvendeztetett meg bennünket.
Ha már Mikulás!
Köszönjük a falu Mikulásának,
Krampuszainak az iskolai látogatást és
az ajándékokat!
Várunk jövőre is benneteket nagy
szeretettel!
A színházi és Mikulás napi
élményeinkről készült fotók a Dág-Úny
iskola közös honlapján, facebook
oldalán láthatóak.
Terveztünk decemberre a leendő első
osztályos óvodás gyerekekkel és
szüleikkel közös kézműves délutánt,
valamint szerettük volna,a hagyomány
szerint, vendégül látni a nagycsoportos
gyerekeket az óvónénikkel egy iskolai
nyílt napra annak érdekében, hogy
megismerkedhessenek velünk, élményt
és ízelítőt nyújthassunk az iskolai életből, de a járványhelyzet ezt most sajnos nem tette lehetővé.
A második félévben, amint engedélyt kapunk erre, ezt azonnal pótoljuk.
Végezetül pedig az iskolás gyerekek, mi, tanító nénik, valamint az iskola dolgozói ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
VIGYÁZZANAK EGYMÁSRA és MAGUKRA! únyi iskola

Iskolaiai hírek
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Kedves Olvasó!

Az idei adventi és karácsonyi időre Borromeo Szent Károly gondolataival kívánok meghitt várakozást és áldott
Ünnepet!

"Íme, szeretteim, elérkezett ez a nagyon jeles és ünnepi időszak. A Szentlélek is így beszél róla: a kegyelemideje, az üdvösség, a béke és a kiengesztelődés napja. Ezt az időt mennyi vágyakozásban, milyen kitartósóvárgásban várták repeső szívvel hajdan az ősatyák és a próféták. Milyen túlcsordult boldogsággal láttameg végre az igaz Simeon! És milyen ünnepélyességgel tartotta meg mindig az Egyház! Így kell nekünk iseltöltenünk: istenfélelemben, Istent dicsérő lélekkel, és az örök Atya iránti szüntelen hálaadássalirgalmáért, melyet e misztériumban megmutatott. Egyszülöttjének ezzel az eljövetelével ugyanis irántunk,bűnösök iránti mérhetetlen szeretetéből azt küldte el, aki az ördög zsarnoki hatalmától megszabadítminket, az égbe hív, a mennyei szentélybe vezet be, magát az igazságot mutatja meg nekünk, a helyeserkölcsökre oktat, az erények magvait hinti el köztünk, kegyelme kincseivel tölt el minket, végül pediggyermekei és az örök élet örökösei közé vesz fel bennünket.Valóban, miközben az Egyház évenként megünnepli ezt a misztériumot, arra figyelmeztet, hogy az irán-tunk megmutatott oly nagy szeretet emlékét szüntelenül újítsuk meg. Ugyanígy megtanít minket arra is,hogy Krisztus eljövetele nemcsak azoknak volt hasznára, akik az Üdvözítő korában éltek, hanem még mostis közli erejét mindannyiunkkal, ha mi is befogadjuk a szent hitünkből és a szentségekből kapott kegyelmet,amelyet ő érdemelt ki számunkra, és ha életünk erkölcseit – neki engedelmeskedve – szerinte akarjuk irá-nyítani.Tőlünk ezenfelül még azt kívánja az Egyház, hogy értsük meg: a világba ugyan testi valóságában egyszerjött el, de hozzánk – ha mi meg nem akadályozzuk – minden órában és minden percben szívesen eljön,hogy szellemi módon lakjék a lelkünkben kegyelmének bőségével.Ezért az Egyház, mint istenfélő és üdvösségünkre nagyon törekvő anya, ebben az időszakban himnu-szokkal, énekekkel s a Szentlélek egyéb megnyilatkozásaival és szertartásokkal tanít minket: mi módonfogadjuk hálás lélekkel ezt a nagy jótéteményt, hogy gazdagodjunk is gyümölcseiből. Készüljünk fel tehátlélekben Krisztus Urunk eljövetelére ugyanolyan buzgósággal, mintha most is eljönne a világra. Ugyanerretanítottak minket az atyák az Ószövetség szavaival és példáival, hogy azokat utánozzuk."János atya
A REFORMÁTUS EGYHÁZ KARÁCSONYI ÜZENETE

Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, hogy a törvény alatt
levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.   (Galata 4,4-5)
Mikor eljött az időnek teljessége, „kibocsátotta Isten az Ő Fiát”. Aki
a mennyben lakozott, mert egy az Atyával, az egy Istennek egyik
személye. Nem volt az emberekkel, lakhelye zárva volt a bűnös világ
számára, de az Isten Fia karácsonykor megszületett. Isten benne lett
látható. Jézus „önmagát megüresíté, szolgai formát vévén fel,
emberekhez hasonlóvá lévén” (Fil 2,7).
„Asszonytól lett.” Az emberi értelem nem képes felfogni ezt a
születést, megbotránkozik rajta, sőt gúnyolódik vele: „fogantaték
Szent Lélektől, születék Szűz Máriától”? Ennek így kellett lennie,
hogy az ige szerint: „törvény alatt”, abba a sorba kerüljön, amelyben
mi vagyunk.
Jézus megszületett, emberré lett. Vállalta sorsunkat. Felmérjük-e
ennek jelentését? Miért volt és van karácsony? Gondolkodásunk,
viselkedésünk, sőt ünneptartásunk elárulja, hogy nem vagyunk
tisztában Isten csodálatos áldásával. Még a vallásosok sem, mert
„istenkéről”, „Jézuskáról” beszélnek. Értsük meg, a karácsony azt
jelenti, hogy Isten Fia megváltást hozott a bűn miatti átokból. Isten
az Ő Fiát adta, hogy általa mi is gyermekei legyünk, hogy

Katolikus egyház rovata

Református egyház rovata
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visszafogadjon magához. Karácsony azt jelenti, hogy közösségünk van Istennel és egymással Jézus Krisztus által
itt a földön és egykor otthon, a mennyben.
Az idő teljességében élhetünk már a múló időben, de utunk kifelé vezet, az örökkévalóságba, haza. Ezt a földi
életet, benne mostani ünnepünket tekintsük kegyelmi időnek, mikor felkészülhetünk az örök életre.
Karácsony van! „Kibocsátá Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy
elnyerjük a fiúságot.”
Ünnepeljünk, áldjuk Istent gyermeki szívvel, boldogan!

A karácsonyi ünnepkör alkalmai

2021. december 24.  péntek     16 óra     Szenteste – gyermekek karácsony         templom
25. szombat   11 óra     Úrvacsorai istentisztelet
26. vasárnap  11 óra     Ünnepi istentisztelet
31. péntek 11 óra     Óévzáró istentisztelet

2022. január 1. szombat   11 óra Újévi istentisztelet                         gyülekezeti terem
2. vasárnap  11 óra     Istentisztelet

Istentől megáldott békés, boldog ünnepeket!          Boross Géza lelkipásztor

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete IV. negyedéves ülései

1. ülés: 2021. október 25.
Napirend:
1.) Az Únyi Óvoda-vezető beszámolója a 2020-2021-es
tanév munkájáról, eredményeiről
Előadó: Módosné Balinka Gabriella megbízott
intézményvezető
2.) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Szakmai Beszámolója a 2020. évről
Előadó: Cseke Istvánné tagintézményvezető
3.) Beszámoló a Könyvtár - Művelődési Ház 2020-2021.
évi munkájáról
Előadó: Közművelődési feladat-ellátó
4.) Úny Község Képviselő-testülete 2021. évi költségve-
tési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, módosí-
tása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) A Szervezeti Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Héder János Jegyző
6.) A Magyar Falu Program keretében 2021-ben
meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021
kódszámú alprogram pályázati felhívása alapján elnyert
támogatás felhasználatára beérkezett ajánlatok
megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) Egyebek

2. ülés: 2021. november 15. rendkívüli ülés

Napirend:
1.) Úny Község Önkormányzata településrendezési esz-
közök módosítása véleményezési szakaszának lezárása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Az M100 és az únyi „összekötő” út építésével
kapcsolatos ingatlanrészek adásvételére kapott
ajánlatok megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek

3. ülés: 2021. december 09. Közmeghallgatás
Napirend:
1.) Helyi közügyeket érintő lakossági javaslatok, kérdé-
sek
Levezető: Pósfai József polgármester
2.) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési
beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázat-
hoz kapcsolódóan” program közbeszerzésének a bírá-
lata
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Döntés a HÉT HATÁR Határon Átnyúló
Önkormányzati Szövetség további munkájában való
részvételről
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott
állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételéről
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Egyebek

Egyedi szennyvíztisztítók telepítése pályázati támogatással

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő az „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkeze-
lési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárást a 2021. de-
cember 9-i ülésén érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.
Az ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg az elnyert pályázati támogatás összegét. Ez azt jelenti, hogy az egyedi szenny-
víztisztítók telepítése az eddig tervezett költségekből megvalósítható, plusz forrás igénybevételére nem lesz szükség.

Testületi Tallózó
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A szivárogtató rendszer az eredetileg tervezett szikkasztó alagútas technológia lesz.
Az ajánlattevők jogszabály szerinti kiértesítésével egy 10 napos szerződéskötési moratórium veszi kezdetét, mely 2021.
december 20. napján fog lejárni, tehát a kivitelezői szerződés megkötésére csak ezután kerülhet sor. További részletekkel
a szerződéskötés után tudunk szolgálni.

A Közelmúltban született:
Molnár Emma Papp Zsófia és Molnár Levente gyermeke
Urbán Barnabás László Szivek Dorottya és Urbán László gyermeke

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

Vörösboros kuglóf
Hozzávalók:
Kuglóf formához (22 cm Ø): kevés
zsiradék
Tésztához:
300 g lágy margarin
150 g cukor
2 tasak vaniliacukor
2 teáskanál rum
5 darab tojás (M-es)
300 g búzaliszt
1 tasak sütőpor
1 teáskanál kakaó
1 teáskanál őrölt fahéj
125 ml vörösbor
100 g őrölt mandula vagy mogyoró
1 tasak étcsokoládé csepp
Mázhoz:
200 g porcukor
kb. 3-4 evőkanál vörösbor
Díszítéshez: ízlés szerint dekorcukor

Előkészítés:
A kuglófformát margarinnal kikenjük, a sütőt előmelegítjük.
Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 150 °C (előmelegítve)

Tészta elkészítése:
A margarint keverőtálban konyhai robotgéppel (habverő) selymesre keverjük. Keverés
közben fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, a vanillincukrot és a rumot, míg kötött
masszát nem kapunk. A tojásokat egyenként kb. ½ perc alatt a legmagasabb fokozaton
belekeverjük. A lisztet összekeverjük a sütőporral, a kakaóval és a fahéjjal, majd a vö-
rösborral felváltva 2 adagban közepes fokozaton röviden belekeverjük a masszába. Vé-
gül előbb a mandulát, majd a csokoládé cseppeket röviden, óvatosan belekeverjük. A
tésztát a formába töltjük, és elsimítjuk. A formát a sütő alsó részében lévő rácsra tesz-
szük és a süteményt megsütjük.
Sütési idő: kb. 65-70 perc
A kuglófot sütés után még 10 percig a formában sütőrácson hagyjuk, majd először levá-
lasztjuk, aztán kiborítjuk és legalább 30 percig hűlni hagyjuk.
Máz:
A porcukrot átszitáljuk és a vörösborral sűrű mázzá keverjük. A mázzal leöntjük a még
meleg kuglófot, tetszőlegesen megszórjuk dekorcukorral, majd hagyjuk megszilárdulni.
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Karácsonyi melléklet

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
Honlap: https://uny.asp.lgov.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.
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