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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 valódi közösségek 

Sok kormányzati támogatást kapott Úny az elmúlt években: érkezett pénz az 
óvoda és az udvara fejlesztésére, a templom felújítására, de ezek mellett például 
falubusz vásárlására is” – sorolta a példákat lapunknak adott interjújában dr. 

Völner Pál. Úny és a térség országgyűlési képviselője beszélt a járványhelyzetről és a vakcinákról is: mint mondta, 
a szakemberek egyetértenek abban, hogy az oltás jelent csak igazi megoldást. 
„Falubusz vásárlása, közterületek rendben tartását szolgáló eszköz beszerzése, az óvoda épületének és udvarának 
fejlesztése – többek között ezekre a célokra nyert állami támogatást Úny a Magyar Falu Program keretében” – 
mondta lapunknak adott interjújában dr. Völner Pál. Úny és a térség országgyűlési képviselője a pályázatokkal 
kapcsolatban elmondta: a kormánynak kiemelt célja, hogy elősegítse a kisebb települések megerősödését, éppen 
ezért a falvak infrastrukturális fejlesztéseit és a falusi közösségi életet is jelentős összegekkel támogatják – helyi 
programok szervezésére például közel 7 millió forintot nyert a település. „2010 előtt a baloldali kormányok azon 
voltak, hogy ellehetetlenítsék a falvakat. Mi változtattunk: azt szeretnénk, hogy a legkisebb településeken is legalább 
olyan színvonalon működjön minden, mint a nagyobb városokban. Szerintünk ugyanis hatalmas érték az, amit a 
kisebb települések képviselnek. Egy falu nemcsak egy közigazgatási egység, hanem egy élő, működő közösség, 
amelyben az emberek túlnyomó többsége ismeri és segíti egymást, ahol közösen örülnek az újdonságoknak és az 
eredményeknek, és még az őseik hagyományait is őrzik” – fejtette ki dr. Völner Pál.  
Felidézte, hogy Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárral Únyon jelentették be a 
megyei templomfelújítási támogatásokat. „Ebben a faluban a katolikus és a református templom is megújulhat. Egy 
ilyen pályázati eredmény nemcsak az adott vallási, egyházi közösségnek nagy öröm, hanem az egész településnek, 
hiszen szebb és rendezettebb lesz tőle az utcakép is” – fejtette ki. 
„Képviselőként azért dolgozom, hogy ez a térség minél sikeresebb lehessen. Sok küzdelemmel jár ez a munka, de az 
is biztos, hogy például Pósfai József polgármester úr is, aki már közel három évtizede vezeti Únyt, nagyszerű 
harcostárs és partner ebben” – mondta dr. Völner Pál. 
A járvánnyal kapcsolatban arról beszélt, hogy mindenkinek érdemes beoltatnia magát. „Az oltás működik, ezért 
Magyarország is működik. Az összes 
elismert orvos és szakember azt mondja, 
hogy a vakcina az egyetlen megfelelő 
eszköz, szer a koronavírus ellen – 
szerintem egyértelmű, hogy rájuk kell 
hallgatni ebben a kérdésben, és nem az 
oltásellenes politikusokra” – mondta el a 
véleményét a fertőzés megfékezésével 
kapcsolatban dr. Völner Pál. A járvánnyal 
kapcsolatban arról is beszélt, hogy annak 
gazdasági hatásai kevésbé viselték meg 
Magyarországot, mint sok más államot. 
„2010 előtt a baloldal, a liberálisok 
segélyekkel akarták kiszúrni az emberek 
szemét. Mi ezen változtattunk, hiszen a 
magyarok munkából akarnak megélni – és 
a kormány ehhez nyújt támogatást. A 
járvány okozta helyzetben is abban segítettük a cégeket, hogy megőrizhessék a munkahelyeket, és lehetőség szerint 
újabbakat is tudjanak létrehozni” – mondta a képviselő. 
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„Itt van az Ősz, itt van újra…” 

Szeptemberben ismét megtelt gyerekricsajjal az óvodánk, 18 únyi óvodás kezdi meg ezt az évet: 4 kislány és 14 kisfiú. 
Életkori megoszlásban, ebben a tanévben a nagycsoportos korú gyermekek 8-an vannak, a középsősök 5-en és a 
kiscsoportosok is 5-en lesznek. 2 gyermek más településről jár hozzánk: 1 kisfiú Dágról, 1 kisfiú Solymárról.  

A gyermekeket sok újdonság várta a szeptemberi kezdésnél, az Únyi 
Önkormányzat jóvoltából kicseréltük az öltözőszekrényeket, a csoportszobába 
új asztalokat és székeket vásároltunk. Igyekeztünk a gyerekek számára még 
otthonosabb, barátságosabb környezetet teremteni. Köszönöm a Módos 
Családnak, hogy a nyári szabadidejükben nem sajnálva segítettek a bútorok 
összeszerelésében, az óvoda festésében. 

  
A tanévet évnyitó szülői értekezlettel kezdtük, ahol ismét személyes részvétel mellett tudtunk sok fontos kérdést 
átbeszélni a Szülőkkel. Jelenleg az óvodában nincsenek a vírus miatt korlátozások, a Szülők bejöhetnek az intézményben, 
nem szükséges a maszk viselése sem. (Természetesen az aktuális szabályoknak megfelelően, ha szükségessé válik ismét 
bevezetjük ezeket)  
Az elmúlt tanévben az rengeteg korlátozás miatt nem tudtunk közös kiránduláson részt venni a gyerekekkel, ezt szerettük 
volna mihamarabb pótolni, ezért már szeptember 9-ére buszos kirándulást szerveztünk a dorogi Balaya Játszóházba. 
Rengeteg szülő is elkisért minket, egy tartalmas élményekkel teli, vidám délelőttöt töltöttünk el együtt. Köszönjük a 
gyerekek és a családok nevében, hogy a PEMÜ ismét támogatta óvodánkat és kifizették az utazás költségét. 

Reményeink szerint még rengeteg közös program, élmény vár ránk ebben a 
tanévben, ha a vírus helyzet ezt lehetővé teszi.  

De bárhogy alakul, fontos gondolat: „A szeretet szárnyakat ad! Engedd hát repülni!” – ezt sose felejtjük el.  
Kívánunk mindenkinek szép őszi napokat, élményeket, jó egészséget!          Óvoda dolgozói 

Óvodai hírek 
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Szeptember elsején nagy örömmel vettük birtokba iskolánkat. Az idei évben 16 fővel indultunk. 
Nem tudjuk, hogy milyen okból, de ebben a tanévben sajnos egy első osztályos sem iratkozott be 
intézményünkbe. Kerestük az okokat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a tavalyi év 
lezárásai miatt sajnos nem tarthattunk tavasszal nyílt napot, ahol a leendő elsősök és szüleik 
megismerkedhettek volna az iskola tanítóival és az iskolában folyó magas színvonalú oktatással. 
Reméljük, hogy az idei évben már nem kerül sor hasonló lezárásokra, és a leendő első 
osztályosokat, szüleiket és természetesen a már iskolánkban tanuló diákok szüleit is vendégül 
tudjuk majd látni családias 
hangulatú intézményünkben. 

Tervezzük, hogy az óvodásokat 
szüleikkel együtt első ízben már 
decemberben is -az iskolába 
hívogató programunk keretén 
belül- szeretettel látnánk egyik 
délután egy közös adventi 
készülődésre. Ennek dátumáról, 
időpontjáról plakátot helyezünk 
majd ki az iskola ablakában. 

Bízunk benne, hogy idén a 
karácsonyi ünnepély meghittsége 
és a megérdemelt farsangi 
mulatság vidámsága sem kerüli majd el az iskola falait. 
Sajnos az ősz beköszöntével több tanulónk is beteg lett. Közösségben gyorsabban terjednek a 
vírusok. 
Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy beteg gyerekeket ne hozzanak az intézményünkbe! 

Sok programot tervezünk idén megvalósítani (őszi, tavaszi kirándulás, takarítási világnap, meseíró 
verseny, zene- és úszásoktatás, gyereknap). 
Természetesen mindez függ sajnos az aktuálisan érvényben lévő járványügyi korlátozásoktól. 
Reméljük, hogy egyik eseményről sem kell lemondanunk! 

Az iskolában mi mindannyian nagy szeretettel és odafigyeléssel végezzük a munkánkat, a 
lehetőségeinkhez mérten szem előtt tartva az egyéni igényeket, kéréseket is, odafigyelve arra is 
természetesen, hogy mindenki jól érezze magát, még akkor is ha a tanulás nem mindig móka és 
kacagás... 

Bármilyen módszerhez is nyúlunk, tesszük ezt azért, hogy a közösséghez alkalmazkodva 
megerősödjön a gyerekek  személyisége, mert csak így válnak igazán aktív és értékes építőkövévé az 
osztályközösségnek. 

Mottónk a következő: "Erősítsd meg magadban azt, aki igazán vagy és lenni szeretnél, hisz így tudsz 
másokat is erőssé tenni! Amit cserébe ezért a munkáért visszakapsz, azt örök értékként és 
erőforrásként fogod a zsebedben hordozni"! 

Köszönjük a figyelmet!      Az iskola tanítói és dolgozói 
 

 

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete III. negyedéves ülései 

1. ülés: 2021. augusztus 02. rendkívüli ülés 
Napirend: 
1.) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési 
beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályá-
zathoz kapcsolódóan” program közbeszerzésének a bí-
rálata   Előadó: Pósfai József polgármester  
2.) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési 
beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú 

pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzési 
dokumentációjának az elfogadása 
Előadó: Pósfai József polgármester  
3.) Egyebek  
 
2. ülés: 2021. szeptember 20. rendkívüli ülés 
Napirend: 
1.) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési 
beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályá-

Iskolai hírek 
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zathoz kapcsolódóan” program közbeszerzésének a bí-
rálata  Előadó: Pósfai József polgármester  
2.) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési 
beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú 

pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzési 
dokumentációjának az elfogadása 
Előadó: Pósfai József polgármester  
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Egyedi szennyvíztisztítók telepítése pályázati támogatással 

Sajnálatos módon a közelmúltban kettő darab közbeszerzési eljárást kellett eredménytelennek nyilvánítanunk 
adminisztrációs késedelem miatt. Ennek oka az, hogy azok a vállalkozások, akik egyáltalán érdeklődnek, egy ekkora 
volumenű beruházás iránt, mint leendő kivitelezők, nem rendelkeznek a megfelelő személyi állománnyal ahhoz, hogy az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) előírásait percre pontosan teljesíteni tudják. Ennek hiányában pedig nem 
lehet eredményt hirdetni. 
Az érintettekkel (Projektmenedzser, Ajánlattevő, Közbeszerző) lefolytatott egyeztetések alapján Képviselő-testületünk 
úgy döntött, hogy egy újabb közbeszerzési eljárást folytat le, bízván abba, hogy az már eredményes lesz. Tekintettel arra, 
hogy az egyes részfolyamatok között kötelezően betartandó határidők vannak, ennek a várható időtartalma minimum egy 
hónap, de nagy valószínűséggel inkább több. 
Időközben felvetődött az érintett lakosság részéről, hogy kiszaladunk a határidőkből. Tudtunkkal egy olyan határidő van, 
amihez alkalmazkodnunk kell, az pedig a Pályázat Támogatói Okiratában megnevezett. E szerint pedig a beruházásnak 
2022.03.11-ig kellene befejeződnie. A feltételes mód azért, mert lehetőség van arra, hogy kezdeményezzük a határidő 
módosítását. 

Elnyert pályázati támogatások 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A 
helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.5. jogcímen önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatásra meghirdetett pályázatán Úny, Béke út egy szakaszán (únyi 57/5, 57/7, 57/8 hrsz-ok) a meg-
lévő járda felújítására pályázati támogatásban részesült. Az elnyert támogatás összege 19.985.172 Ft. a szükséges önerő 
3.526.795 Ft. A megvalósítás tervezett időpontja 2022. tavasza. 
A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 
című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú alprogram pályázati felhívása alapján nyertünk támogatást Az únyi óvoda épületének 
tető és fedélszék felújítása címmel. Az elnyert támogatás összege 15.095.797 Ft. 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Felelős állattartás elősegítése - 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, 
ezért 1.397.100 Ft támogatásban részesült. 

Házasságot kötöttek a közelmúltban:  
Papp Orsolya és Jakus László    
Kiss Alexandra és Lőrinc János 

Boldog, örömteli közös életet!              
A közelmúltban született: 

Boros Bianka Geiger Tímea Mária és Boros Gábor gyermeke 
Kiss Jázmin Magyar Margit Mónika és Kiss József gyermeke  
Szabó Natasa Pánczél Edina és Szabó Krisztián Tibor gyermeke 
Galyas Elena Liza Kovács Erzsébet és Galyas Attila gyermeke 
Leeh Márton Molnár Viola és Leeh Koen gyermeke  
Kern Kevin József Veöreös Ildikó és Kern József gyermeke  
Molnár Alíz Czettli Kinga Mária és Molnár Ferenc gyermeke  
Váradi Cintia Zoé Lácza Mária és Váradi Ferenc gyermeke  
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek 
pedig sok örömet és erőt, egészséget gyermekük felneveléséhez! 

     

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 
  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. 

Anyakönyvi hírek 


