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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

A falvak megerősítése kiemelt célja a kormánynak
„Kiemelkedőek az ország gazdasági eredményei, és ez elsősorban a magyar
vállalkozóknak és munkavállalóknak köszönhető” – többek közt erről beszélt
lapunknak adott évvégi interjújában dr. Völner Pál, Úgy országgyűlési
képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese. A jövő évre szóló tervek közül
kiemelte a Magyar Falu Programot, amelynek keretében csaknem 150 milliárd
forintból fogják növelni a kisebb települések népességmegtartó erejét, valamint
beszélt arról is, hogy a családok védelme, a gyermekeket nevelők támogatása
továbbra is fontos célja a kormányzatnak.
„A családok, a gyermekeket nevelők támogatása jövőre is kiemelt célja a
kormánynak, ezért is indítottuk el az erről szóló nemzeti konzultációt. Tudni
szeretnénk, hogy mit gondolnak az emberek ezekről a kérdésekről, a beérkező
válaszokat összesíteni fogjuk, és az eredményeket figyelembe fogjuk venni akkor,
amikor döntéseket hozunk ebben a témában” – mondta lapunknak adott évvégi
interjújában dr. Völner Pál, Úny országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter
helyettese. A jövőt illető további tervekről szólva elmondta, hogy a kisebb
települések megtartó erejének növelése, az egyes vidékekre jellemző egyedi és
különleges kultúra megőrzése szintén fontos célja a kormánynak. „Ezért indítjuk el a
Magyar Falu Programot, amelynek keretében a mintegy 150 milliárd forintból jutni

fog a közszolgáltatások fejlesztésére, a vidéken maradást segítő programra, valamint a mellékúthálózat fejlesztésére is” –
fejtette ki a képviselő. A hosszabb távra szóló célkitűzésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél az, hogy
Magyarország 2030-ra a legélhetőbb és legversenyképesebb öt európai ország egyike legyen. „Ambiciózus célkitűzés, de
egyáltalán nem lehetetlen! Amikor 2010-ben átvettük az akkor csődközelben lévő ország irányítását, sokan kételkedtek a
célkitűzéseinkben. Voltak, akik kishitűségből, és voltak, akik merő rosszindulatból. Ma már megmosolyogtatóak az
egykori újságcikkek, amelyekben a kétségekről, aggályokról írnak, hiszen megtapasztaltuk, micsoda erő rejlik az
országban, mekkora előrelépésre képes” – fejtette ki dr. Völner Pál.
Az eredményekkel kapcsolatban ismertette a 2018-as gazdasági mutatókat.
„A növekedés meghaladta az öt százalékot, és ez nem csak hazai
viszonylatban kiemelkedő eredmény, hanem uniós szinten is. Ez a mérték az
európai átlag több mint kétszerese, csak alig pár ország előz meg bennünket
ebben” – mondta, és hozzátette, hogy a emellett folyamatosan apad az
államadósság is, és a munkaerőpiaci mutatók is rendkívül kedvezőek,
ugyanis mindössze 3,7 százalékosra csökkent a munkanélküliségi ráta. „Az
észszerű költségvetés, a jó gazdaságpolitika természetesen fontosak,
ugyanakkor látnunk kell, hogy nem lennének ilyen jók a gazdasági
eredmények a magyar vállalkozók és munkavállalók megfeszített munkája
nélkül. Ők jelentik a magyar gazdaság valódi motorját, a valódi érdem az
övék” – szögezte le a miniszterhelyettes.
Dr. Völner Pál arról is beszélt, hogy dolgos és mozgalmas év áll az egész
ország mögött, és a következő is hasonló lesz, ezért reméli, hogy
mindenkinek lehetősége nyílik pihenésre, valamint áldott és békés
karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet kívánt az únyiaknak.
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Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket!
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Büszkék vagyunk a szépülő óvodánkra! A mosdó után a csoportszobát is sikerült
felújítanunk. Hosszas várakozás után, megérkezett a nyárra várt szekrényünk. A gyerekek
örömmel töltik napjaikat a megújult csoportszobában. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy

hangulatos, otthonos környezetet biztosítsunk az óvodások
számára.
Repül az idő… Néhány napnak tűnik, hogy az ovisokkal részt
vettünk a „Fussunk együtt Únyon!”  rendezvényen, ahol a
kicsik és a nagyok is szép helyezéseket értek el! Szeretjük
ezeket az alkalmakat, mert lehetőséget adnak arra, hogy a régi
óvodásokkal találkozzunk… Ez most sem volt másképp.
Nagyon büszkén tapsoltuk meg a nemrég még óvodás fiúkat,
mikor a dobogóra álltak!
Természetesen a legbüszkébbek akkor
voltunk, mikor Noel a harmadik,

Sanya a második és Adám az első helyen vehették át a díjat. A
lányok közül pedig Orsi a harmadik, Hanna a második és Maja az
első helyen élvezhette a tapsot. Gratulálunk!
November elején a Művelődési Ház jóvoltából a Katica Kata című
gyermekelőadást nézhettük meg. A dalos darabban a gyerekek
segíthettek megkeresni a hazavezető utat Katica Katának,
miközben néhány illemszabállyal is megismekedhettek. Nagyon jól
éreztük magunnkat!

November közepén ismét közös programunk
volt az iskolásokkal. Márton nap alkalmából
láttuk vendégül az únyi iskola tanulóit, szüleiket és a tanáraikat. A jó
hangulatot ludas műsorral alapoztuk meg, majd a séta után zsíros
kenyér és meleg tea várt minket.
Biztosan látta a Télapó, hogy milyen szorgalmasak az únyi óvodában a
gyerekek, mert ebben az
évben is meglátogatta kis
óvodánkat. A csomagokért
cserébe, amit a
gyerekeknek hozott, vidám
műsorral leptük meg.
Szerencsések Únyban a
gyerekek, mert előző nap az
otthonukban is

meglátogatta Őket a jóságos Mikulás a kedves
segítőivel.
Decemberben az Idősek Otthonában műsorral
kívántunk boldog karácsonyt, majd délután a
szülők kapták ajándékba a gyerekek műsorát. A
téli pihenés előtt ellátogatunk az iskolába. Most már hagyományosnak mondható, hogy
advent időszakában közösen barkácsoláson veszünk részt és megnézhetjük az iskolások
karácsonyi műsorát. Köszönjük Nekik!
„Hópiheszárnyon száll az idő, ünnepi díszben áll a fenyő. Készül a bejgli, a sok

jó falat, itt a karácsony a kertek alatt!”
Boldog, békés karácsonyt kívánunk!

Óvodai hírek
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Az advent a várakozás időszaka, a Megváltó születésének ünnepére készülünk, próbálunk a rohanó hétköznapokban
elcsendesedni, magunkba fordulni, átgondolni a velünk történt jó vagy kevésbé kellemes dolgokat. Gyermekeink
egyre kíváncsibbak, vajon mi rejlik idén a karácsonyfa alatt?

Alig kezdtük el az iskolaévet és már a harmadik gyertya is világít az adventi koszorún. Az iskolában a sok
tanulás mellett igyekeztünk hasznosan eltölteni a szabadidőnket. Tekintsünk vissza az idei tanév fontosabb
eseményeire!

Szeptember 21-én Visegrádra utaztunk a
diákokkal, ahol megtekintettük Mátyás király
palotáját és önfeledten játszottunk a Történelmi
játszóparkban. Szeptember 28-án elkezdtük az
úszástanulást Piliscsabán. A tíz iskolás és egy óvodás
gyermek lelkesen jár hétről hétre úszni. Enyedi Judit
gyógypedagógus hetente kétszer segít a tanulási
nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatásában.
Heti négy alkalommal kapunk iskolatejet, kakaót és
szinte minden napra jut az iskolagyümölcsből is,
melyet a gyerekek szívesen fogyasztanak.

A zene világnapja alkalmából október 1-jén
Demeter László fuvolaművész zenei bemutatót
tartott. Ebben a tanévben 2 diákunk jár

furulyaoktatásra. Október 5-én megemlékeztünk az aradi
vértanúkról, október 18-án pedig az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiről. Immáron 9. alkalommal került
megrendezésre a Fussunk együtt Únyon! utcai futóverseny.
Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk tanulói mellett az
óvodások és más iskolából érkező diákok, sőt felnőttek is
részt vesznek ezen az eseményen! A gyermekek közül Pósfai
Hanna második, Kreitner Luca harmadik helyezést ért el az
alsós lány kategóriában; a fiúknál: Kucsik Máté első,
Veiszhausz Péter második, Veiszhausz Dániel harmadik lett.
A díj átadásában Pósfai József polgármester úr volt a
segítségünkre. A finom teát Kovács Ferencnének, Anninak,
az ízletes zsíros kenyereket az ovis és iskolás gyermekek
szüleinek köszönhetjük. A rendezvény az Önkormányzat
támogatásával jött létre idén is. Köszönet a segítőknek!

Október hónapban Meseíró versenyt hirdettünk, ahol Putz Annamária és Pósfai Hanna érte el az első helyezést az
1.-2. és a 3.-4. osztályos kategóriában.

Iskolai hírek
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November 14-én 3.-4. évfolyamos tanulóink az időseket köszöntötték verssel, énekszóval. November 14-én került
sor a Márton-napi lampionos felvonulásra, és utána a falatozásra és teázásra az óvoda udvarán. A Megyei versíró
versenyre 3 tanuló: Lőrinc Tamara Blanka, Pósfai Hanna és Czakó Erik munkáját küldtük el.

A Katasztrófavédelem, valamint az Esztergomi Irattár munkatársai megfelelőnek tartották ellenőrzésük során az
iskolai dokumentumokat, iktatásokat. Informatikai szakemberek szélessávú internetelérés eszközeit telepítették
iskolánkba. Novemberben új nyomtatót kaptunk. A Polgármester úr közvetlen segítségével a tornaterem
mennyezetének rendbetétele is megtörtént. Ezúton is köszönjük az
Önkormányzat egész évben nyújtott támogatását!

December 6-án ellátogatott iskolánkba a Mikulás, akit dallal köszöntöttünk. A jótékonyság jegyében
könyvjelzőket készítettünk és küldtünk el Budapestre a Libri Könyvkiadóhoz, akik mesekönyveket és könyvjelzőket

ajándékoznak rászoruló gyerekeknek. A
Karácsonyi képeslaprajzoló verseny díjazottai:
Putz Annamária, Lőrinc Tamara Blanka, Kreitner
Luca, Rónai Márk, Veiszhausz Dániel és
Veiszhausz Péter. Idén az ő színvonalas
munkáikból küldünk képeslapot az iskolával
kapcsolatban álló intézményeknek. December
elején természetvédelmi vetélkedőre jelentkeztek
4. évfolyamos tanulóink. A verseny három
írásbeli és egy elméleti fordulóból áll. December
14-én versekkel, énekekkel, németes dalokkal és
pásztorjátékkal igyekeztünk karácsonyváró
hangulatot teremteni a Művelődési házban.

Nemsokára elkezdődik a téli szünet, a
gondtalan pihenésnek, az ajándékok
bontogatásának, a meghitt családi együttléteknek
az időszaka. Bízunk abban, hogy fizikailag,
lelkileg feltöltődve lépünk át az új esztendőbe!

Mentovics Éva:
Karácsonyi jókívánság

Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.

Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:

E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre!
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket!

A település minden lakójának Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánnak az iskola tanulói és dolgozói!
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Református egyház rovata
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete IV. negyedéves ülései

1. ülés: 2018. október 15. (rendkívüli ülés)

Napirend:
1.) „Máriahalom és Úny községek útjainak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Egyebek

2. ülés: 2018. november 26.

Napirend:
1.) Tájékoztatás a Művelődési ház és a Könyvtár mű-
ködéséről
Előadó: Cseke Melinda könyvtáros
2.) Úny Község Képviselő-testülete 2018. évi költségve-
tési rendelete III. negyedéves teljesítésének értékelése,
módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Úny Község Képviselő-testületének 2019. évi költ-
ségvetési koncepciója
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módo-
sításának megvitatása, esetleges módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, va-
lamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárulásának megvitatása, a Dorog Város Önkor-
mányzatának a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és fizetendő térítési díjról szóló 10/2012. (III. 9.)
önkormányzati rendelete módosításához

Előadó: Pósfai József polgármester
7.) Beszámoló DTKT éves tevékenységéről
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Úny Község Képviselő-testületének 2019. évi ülés-
terve
Előadó: Pósfai József polgármester
9.) 2019. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Héder János jegyző
10.) Döntés a Lovaspálya további hasznosításáról
Előadó: Pósfai József polgármester
11.) Pótkocsi ajánlatok értékelése
Előadó: Pósfai József polgármester
12.) Egyebek

3. ülés: 2018. december 3. (Közmeghallgatás)

Napirend:
1.) Tájékoztató a 2018. és a 2019. évi pályázati beru-
házásokról
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Egyebek (közérdekű bejelentések, hozzászólások
Levezető: Pósfai József polgármester

4. ülés: 2018. december 17. (rendkívüli ülés)

Napirend:
1.) A Lovaspálya (Sporttelep) haszonbérletére érkezett

pályázat elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Máriahalom és Úny településen a TOP-4.1.1-15-KO1-
2016-00013 projekt közbeszerzési eljárásának bírálata
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató pályázati támogatásokról
2018-ban megvalósult beruházások:

Vis maior támogatásból finanszírozott helyreállítások
Elnyert támogatás összege: 28 161 000 Ft
Hozzáadott önerő: 3 686 292 Ft
Bruttó összeg. 31 847 292 Ft
A felújítással érintett helyszínek:

• Únyi patakban bozót irtás és árkolás 1 km hosszan,
• Fenyves utcai árokfelújítás,
• Nefelejcs utcában út- és árokfelújítás,
• Pincesoron út felújítása,
• Öregszőlők út felújítása,
• Kossuth Lajos, Dózsa György, Határ utcákat összekötő
út.

Temetőbe vezető út felújítása, aszfaltozása
Elnyert támogatás összege: 1 249 991 Ft
Hozzáadott önerő: 3 937 007 Ft
Bruttó összeg: 5 186 998 Ft
• Támogatás aszfaltozás előkészítésre nyújtott fedezetet.
• Az aszfaltozás önerős beruházás volt.

Kossuth Lajos utca ~520 m-es szakaszának aszfaltozása
Elnyert támogatás összege: 12 913 166 Ft
Hozzáadott önerő: 2 282 765 Ft
Bruttó összeg: 15 195 931 Ft

Testületi Tallózó
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Kossuth Lajos utca csapadákvíz elvezető árkainak
felújítása

Elnyert támogatás összege: 40 000 000 Ft
Hozzáadott önerő: 5 000 000 Ft
Várható bruttó összeg: 45 000 000 Ft
Ebből: Felújítás vállalkozói díja: 41 000 000 Ft

Járulékos költségek 4 000 000 Ft
Felújítás vállalkozói többletteljesítése: bruttó 3 973 906 Ft
Járulékos költségek: pályázatírás, tervezés, projekt-
menedzser, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés
költségei.

Traktor és gépbeszerzés önkormányzati utak
fenntartásához

Elnyert támogatás összege: 10 000 000 Ft
Hozzáadott önerő: 2 073 865 Ft
Bruttó összeg: 12 073 865 Ft
Gépek: traktor (FOTON TB 504C), tolólap (hóeke),
talajmaró, padkakasza, só- és granulátum szóró, ágaprító
gép.

2019. évben megvalósuló és tervezett fejlesztések

Orvosi rendelő tetőcseréje
Elnyert támogatás összege: 9 264 374 Ft
Hozzáadott önerő: 0 Ft
Tervezett bruttó összeg: 9 264 374 Ft
Tervezett kiadások:
Projektelőkészítés költsége: 500 000 Ft
Műszaki ellenőri díj: 100 000 Ft
Építési költség: 7 855 148 Ft
Eszközbeszerzés védőnőnek: 809 226 Ft
Kivitelezés tervezett ideje: 2019. április.

Kossuth Lajos utca 200 m-es szakaszának és a Nefelejcs
utcába kivezető köz aszfaltozása

Elnyert támogatás összege: 14 996 109 Ft
Kötelező önerő: 2 646 373 Ft
Tervezett bruttó költség: 17 642 482 Ft

Kivitelezés várható ideje: 2019. április, május.

Zsidótemető bekerítése, sírkövek felújítása és
helyreállítása

Elnyert támogatás összege: 11 000 000 Ft
Hozzáadott önerő: 0 Ft
Tervezett bruttó összeg: 11 000 000 Ft
Kivitelezés várható ideje: 2019. március 31-ig be kellene
fejezni.

Katolikus templom előtti közösségi tér felújítása
Igényelt támogatás összege: 2 994 096  Ft
Hozzáadott önerő: 998 032 Ft
Tervezett bruttó összeg: 3 992 128 Ft
Kivitelezés várható ideje: 2019. október 31-ig kell
befejezni.

Összegzés

2018-ban megvalósult fejlesztések értéke összesen: 109 304 086 Ft
hozzáadott önerő összesen: 16 979 929 Ft

2019-ben várható fejlesztések értéke összesen: 41 898 984 Ft
hozzáadott önerő összesen: 3 644 405 Ft

……………………………………………………………………………………………………………………

Egyedi szennyvíztisztító pályázatról

Az egyedi szennyvíztisztítók építésére benyújtott
pályázatunk támogatásban részesült. Sajnos jelenleg
a támogatás mértékéről és feltételeiről még nem
rendelkezünk információval. Ammennyiben a
szükséges információk a rendelkezésünkre állnak
írásban megkeressük a programban érintett
ingatlantulajdonosokat.

Tájékoztató jelleggel ismertetem a pályázat fő
számait:
• Igényelt támogatás: 89 546 476 Ft
• Önerő - Saját forrás: 29 848 825 Ft
• Projekt elszámolható költsége: 119 395 301 Ft

A pályázatban résztvevő ingatlanok száma: 78 db

Házasságot kötött a közelmúltban:
Sebestyén Dezső és Kis Jusztina Rita Boldog, örömteli közös életet!

A közelmúltban születtek:
Sipos Béla és Kovácsik Timea gyermeke Sipos Péter Gergő
Rónai Szilárd és Rónainé Deák Judit gyermeke Rónai Vince
Kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet és erőt, egészséget
gyermekük felneveléséhez

Anyakönyvi hírek
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50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:

Balázs Károly és Kocsis Erzsébet

Gratulálunk az ötven éves évfordulóhoz, és jó erőt,
egészséget kívánunk a boldogságos folytatáshoz!

25 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:

Vörösvári László és Cseke Tímea

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

folytatáshoz!

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 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 karácsonyfa alatt, gondoljunk gyermekeink szeretetére, gondoljunk idős rokonainkra, gondoljunk azokra a
családtagjainkra, akik már testben nem lehetnek velünk. És egy kicsit gondoljunk önmagunkra is.
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.
Kívánjuk, 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 esztendőre!

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

„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.”

Pilinszky János

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.

mailto:info@uny.hu

