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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

BESZÁMOLÓ A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ

PÁLYÁZATÁRÓL

A Református Egyházközség 2018 márciusában pályázatot nyújtott be a
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-2-4-17 kódszámú Identitásvezérelt közösségi célú
fejlesztések támogatása című helyi felhíváshoz informatikai eszközök beszerzésére.
Jelenleg a gyülekezet szórványokkal együtt (Máriahalom, Dág) 110 tagot számlál. Legfontosabb célja a
közösség megmaradása, fenntartása, identitásának megőrzése. Ehhez szükségesek a közösségi alkalmakon,
közegyházi rendezvényeken, oktatásokkor használt, a pályázatban igényelt eszközök.
Az egyházi rendezvényekbe is beépültek az új információhordozók, ismeretterjesztő eszközök.
Szükségességük, alkalmazási területük folyamatosan nő, ehhez a gyülekezetnek nem volt eszközállománya,
vagy már elavult, használhatatlan. Ezért igényeltünk a pályázatban laptopot, multifunkcionális nyomtatót,
projektort, vetítővásznat, telefont, televíziót.
Az informatikai eszközök használata, jelentősége a koronavírus járvány terjedésével – a karantén időszakában –
különösen fontossá vált, mivel a személyes kapcsolatokra az istentiszteleteken, hittanórákon és egyéb egyházi
alkalmakon nem volt lehetőség.
Az Egyházközség életében – a fennmaradás érdekében – a közösséget erősítő, összetartó alkalmak, a
hagyományos formákon túl, növekedtek. Gyülekezetünk kapcsolatot tart fenn a falu oktatási intézményeivel,
nemcsak a hittanoktatás, hanem a rendezvények, ünnepségek és egyéb programok kapcsán. A katolikus
közösséggel ökumenikus alkalmakat szervezünk. Az Önkormányzattal is rendszeres a kapcsolatunk,
kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

A templom elsősorban az istentiszteletek, ünnepi egyházi rendezvények
helye. Mivel orgonánk nincs, harmóniumunk nem működik, ezért a zenei
aláfestést és az énekszövegeket kivetítéssel oldottuk meg. Az ünnepi
rendezvények alkalmain (karácsony, húsvét), ahol nagy létszámú
gyülekezet találkozik, szintén projektort használunk a képi, zenei és
művészi hatás érdekében.
A felnőtteknek szervezett bibliaórák és a gyermekeknek tartott – az iskolai
oktatáson túl – hittanórák nélkülözhetetlen módszere a film, különböző
oktatási, tájékoztatási anyagok vagy dokumentumok megtekintése.
A gyülekezeti élet folyamatos adminisztrálásához is nélkülözhetetlenek a
pályázatban kért eszközök.
A közösségi rendezvények - amelyekhez az eszközöket felhasználjuk –
mindenki számára nyitottak.
Reményeink szerint a helyi közösségnek a beszerzett informatikai
eszközök lehetőséget adnak arra, hogy rendezvényeink színvonalasabbak
legyenek, a hagyományos formákon túl növekednek a faluközösséget
erősítő, összetartó alkalmak. Használatukkal a gyermek és ifjúsági
korosztály jobban bevonható a református közösség életébe,
élményszerűbbé, megfoghatóbbá válik kapcsolatuk gyülekezetünkkel.

Boross Géza   lelkipásztor
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Per Mariam ad Jesum – Mária által Jézushoz
Ez év augusztusában iktatták be Csolnok és Úny új plébánosát, Rajk János atyát.
Ismerjük hát meg Őt közelebbről is!
- János atya még a 40-et sem töltötte be. Hogyan lett pap?
- Isten gondviselő rendeléséből. Ő álmodott meg és teremtett meg szüleink szeretete által a semmiből. Jeremiás pró-
féta írja: „Még mielőtt anyád méhében megalkottalak, már ismertelek…”. Ez így van minden emberrel a világon. Isten
akarja, hogy létezzen. Létbe hív, hogy aztán megismerjük Őt; a rólunk megálmodott tervét; akaratát keressük; azt az Ő
segítségével megvalósítsuk, és így éljük már most itt a földi keretek között a vele való kommuniót, vagyis, amit örök
életnek is szoktunk hívni.
- A környéken nőtt fel. Hol tanult, mely intézményekbe járt?
- Esztergom-Kertvárosban végeztem az általános iskolát az Arany János Általános Iskolában, majd Esztergomban érett-
ségiztem az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskolában, környezetvédelem-vízgazdálkodás tagozaton. A kertvárosi
Óvodát sem szeretném kihagyni, hisz ott már nagyon sokat tanultam, tanítottak, neveltek. Az érettségi után közvetlenül
jelentkeztem az Érseki Papnevelő Intézetbe, ahova Dr. Paskai László bíboros atya fel is vett 2002 nyarán. 2008. június 14-
én volt a pappászentelésem az Esztergomi Bazilikában. Papként elkezdtem egyházjogot tanulni, de ezidáig a fennmaradt
3 félévet még nem sikerült abszolválni a Pázmányon. Talán nemsoká újból beülhetek a padba.
- Hol szolgált eddig?
- Első kápláni beosztásom a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia volt 2008-2012 között, majd a Krisztinavárosi Havas-
boldogasszony Plébánia következett 1 éven át, szintén káplánként. Ezt követően Óbuda Szentháromság Plébánia plébá-
niai kormányzója lettem. 2016. augusztus 1-től 2019. július 31-ig a Pestszenterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet Főplé-
bánia káplánja voltam. Ezt követően, míg Csolnokra és Únyra nem helyezett Bíboros atya, a Magyar Pálos Rendben szol-
gáltam.
- Mi a papi hitvallása?
- Per Mariam ad Jesum – Mária által Jézushoz. Ez a szentelésemkor választott papi jel-
mondatom, ami olvasható a beiktatási szentmisém végén kiosztott szentképek hátulján is.
Nagyon fontosnak és szükségesnek tartom, hogy egy pap Máriával, az ő példáját követve
az emberi lelkeket szent Fiához, Jézushoz vezesse el, aki Út, Igazság és ÉLET!
- Még nem sok időt töltött el közöttünk, milyennek ismerte meg eddig az únyi híveket?
- Befogadó, nyitott, segítőkész, imádságos, tettrekész, egymásra odafigyelő, egymást
segítő közösség képe rajzolódott ki előttem már a kezdetektől, hiszen még itt sem voltam,
de már felajánlották a segítségüket. Köszönet mindenért!
- Vannak-e konkrét tervei a közeli és távoli jövőre?
- Álmaim és terveim is vannak, amit a közeli munkatársaimmal, a polgármesterrel, az
egyházi képviselőtestület tagjaival megosztottam már. Sok minden folyamatban van, én
csak hozzáteszem, amit én tudok Isten segítségével. Ami nem álom a részemről, hanem komolyan akarom venni, amit a
beiktatásom alkalmával Isten és a hívek jelenlétében esküdtem, hogy a Plébánia és a szívem nyitva a rám bízottak előtt.
Szeretnék jelen lenni Únyon is, ami számomra azt jelenti, hogy Úny község vérkeringésbe belesimulni, veletek/Önökkel
együtt sírni és nevetni. Tudni egymásról, hogy itt vagyunk és mindenki a maga kapott talentumával a nagy közösségbe
beleteszi, ami az ő személyes kincse az Istentől, amit arra kapott, hogy megossza másokkal, mert akkor még több lesz, és
nem elássa a kertbe, ahol nem kamatozik, mert az önzőség gaza benövi.

A rendhagyó nyarat, rendhagyó évkezdés követi. A tavasszal
bevezetett új szabályok mára a mindennapi rutin részévé
váltak. Az óvodások számára megszokottá vált, hogy az
óvodába érkezéskor kezet kell mosni a „varázsszappannal”, s
már nem néznek furcsa szemmel az óvó nénikre, dadus
nénikre, mikor maszkot viselnek. Ez a mindenki számára
nehéz időszak az óvoda életét sem könnyíti meg, mindenkitől
toleranciára, együttműködésre és odafigyelésre van szükség.
Az oviban sokat vagyunk a levegőn, s mostanában még
nagyobb örömmel megyünk ki az udvarra, hogy a tavasszal

Katolikus egyház rovata

Óvodai hírek
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kapott új játszótéri eszközöket birtokba vehessék a gyerekek. Ebben a vírusos időszakban, ha lehet, még
nagyobb figyelmet fordítunk a higiéniára és a szabad levegőn tartózkodásra.
Jelenleg 17 óvodása van az Únyi Óvodának, ebből mindösszesen négy kislány, s a csoport nagyobbik része
kiscsoportos korosztályú. Tavasszal nyolc óvodásunkat engedtük el iskolába, akiknek ezúton is boldog iskolás
éveket kívánunk!
Erre az évre a beiratkozás is rendhagyó módon történt. Minden únyi
lakcímmel rendelkező három éves gyermek, automatikusan felvételt nyert,
akinek a szülei nem másik óvodát választottak. A mi esetünkben egy
óvodás korú gyermek nem a mi intézményünket választotta, viszont
érkezett óvodásunk más településről is. A szokásos programok is
elmaradtak a tavasszal, mint például az óvoda nyílt napja, s sajnos a nyáron
sem volt lehetőségünk a pótlására, ezért az új óvodások a napokban,
hetekben folyamatosan ismerkednek az új társakkal, a játékokkal, az óvó
nénivel, dadus nénikkel.
Bízom benne, hogy a 2020/2021-es nevelési év egészében gyerekhangtól
lesz hangos az óvoda, és nem lesz szükség a kényszerszünetre.
Ilyenkor ősszel, már tudni szoktuk, hogy mi vár ránk az előttünk álló
nevelési évben, terveink az idei évre is vannak, de kérdés van bennünk,
hogy idén eljöhet-e hozzánk a Mikulás vagy lehet-e farsangi mulatságot
tartani? Nem tudhatjuk, s ez a bizonytalanság ott van a mindennapokban.
De bizakodunk, s csak remélni tudjuk, hogy tavaszra minden helyreáll, s
lesz nyílt nap, hagyományos ballagás és kirándulás az év végén!
Én a magam részéről nyugodt, játékokban és mesében gazdag nevelési évet
kívánok az únyi óvodásoknak! Tudom, hogy a kollégáim, Gabi vezetésével
meg tudja ezt valósítani, mert én egy hosszabb időre elhagyom az únyi
óvodát.

Galyasné Kovács Erzsébet intézményvezető

Piros labda, fakocka,
kezdődik az óvoda.

Gyülekezik a sok gyerek,
mint szőlőfürtön a szemek.

Nem sok mindenkit ismerek,
kicsi szívem picit remeg.

Csüngök még az anyukámon,
mint almagyerek a faágon.
Mosolyogva kezünk kéri
a sok kedves óvó néni.

Mennyi játék, mennyi kép,
mennyi öröm vár itt még!

Énekelünk, rajzolunk,
és közben megokosodunk.
Úgy döntöttem, ide járok,

barátokra itt találok.

(Orgoványi Anikó:
Kezdődik az óvoda)
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Iskolánkban a 2020/2021-es tanév rendes tantermi
oktatásban szeptember elsején elindult.
Az idei tanévben két új tanító érkezett. Udvardiné Kollár
Ildikó a második és negyedik osztályos diákokat, Bense
Andrea pedig az elsősöket és a harmadikosokat tanítja.
A korábbi években jól működő tanórán kívüli
foglalkozásokat és programokat szeretnénk folytatni, amint
a járványügyi helyzet úgy engedi.

Jelenleg, sajnos ilyen jellegű programokat, eseményeket
nem szervezhetünk.
A X. Fussunk együtt Únyon nevű népszerű futóversenyt is
sajnos el kell halasztanunk.
Bízunk benne, hogy minden esemény mihamarabb
megrendezésre kerülhet majd! Ezek mind a járványügyi
helyzettől függenek.
Minden jót kívánunk! Vigyázzanak az egészségükre!

Üdvözlettel: únyi iskola közössége

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. negyedéves ülései

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 jegyző

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/

2. ülés: 2020. szeptember 28.

Napirend:
1.)Az Únyi Óvoda-vezető beszámolója a 2019-2020.
tanév munkájáról, eredményeiről
Előadó: Galyasné Kovács Erzsébet óvodavezető
2.) Úny Község Képviselő-testülete 2020. évi költ-
ségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelé-
se, módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) A helyi adókról szóló 10/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításának
megvitatása
Előadó: Héder János jegyző
4.) A Magyar Falu Program keretében, Közterület
karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című,
MFP-KKE/2020 kódszámú alprogram pályázati
felhívásán Úny Község Önkormányzata közterület
karbantartást szolgáló eszközparkjának bővítése
címmel elnyert támogatás felhasználatára
beérkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Egyebek
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

Házasságot kötötések:
Kása János és Kiss Enikő
Kern József és Veöreös Ildikó
Molnár Viktor és Szremenyák Krisztina Klaudia
Szabó Krisztián Tibor és Pánczél Edina
Roszkos Ádám és Mayer Zsuzsanna

Boldog, örömteli közös életet!

A közelmúltban születtek:
Kuderna Roland László és Csorba Boglárka
gyermeke Kuderna Ádám József
Kovács András és Rahberger Klaudia gyermeke

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

Iskolai hírek

Testületi Tallózó

Anyakönyvi hírek
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