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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

Választási eredmények
Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alakulása

Névjegyzéki adatok
A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma 597
Az ebbe a szavazókörbe

átjelentkezett
választópolgárok száma 18

Megjelenési adatok (szavazókörben
lakcímmel rendelkezők)
Megjelent 418 (70,02%)
Nem jelent meg 179 (29,98%)
Megjelenési adatok (átjelentkezéssel
szavazók)
Megjelent 18 (100,00%)
Nem jelent meg 0 (0,00%)

Szavazási adatok
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 1
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 417
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-) -1
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 8
Érvényes szavazólapok száma 409

ERŐS GÁBOR FIDESZ KDNP 232 (56,72%)
NUNKOVICS TIBOR DK JOBBIK MOMENTUM MSZP
LMP PÁRBESZÉD 123 (30,07%)
LANTOS JÁNOS MI HAZÁNK 25 (6,11%)
STIPITS ZOLTÁN MKKP 22 (5,38%)
GREINER TAMÁS NORMÁLIS PÁRT 4 (0,98%)

DEÁK FERENC független 3 (0,73%)

Pártlistákra leadott szavazatok alakulása
Névjegyzéki adatok
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 597
Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok
száma 18
Megjelenési adatok (szavazókörben lakcímmel
rendelkezők)
Megjelent 418 (70,02%)
Nem jelent meg 179 (29,98%)
Megjelenési adatok (átjelentkezéssel szavazók)

Megjelent 18 (100,00%)
Nem jelent meg0 (0,00%)
Szavazási adatok
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok
száma 1
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 417
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-) -1
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 8
Érvényes szavazólapok száma 409

FIDESZ KDNP 238 (58,19%)
DK JOBBIK LMP MSZP MOMENTUM

PÁRBESZÉD 104 (25,43%)
MKKP 35 (8,56%)

MI HAZÁNK 25 (6,11%)

MEMO 4 (0,98%)

NORMÁLIS PÁRT 3 (0,73%)
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Tisztelt Szülők!
Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10) EMMI határozata alapján a
2022/ 2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás a következőképpen történik:
A Miniszteri határozat értelmében a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás a

szokásos rendben történik.

Úny Község Óvodájába a személyes beiratkozás:
2022. május 5. / csütörtökön/ 8-órától 16 óráig.

Ezen a napon kell beíratni azokat a gyermeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek. / aki esetleg ezen a napon nem tud megjelenni a beiratkozáson, kérjük telefonon az alul látható
telefonszámon kérjen másik időpontot. /
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról es a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, (születési anyakönyvi

kivonat vagy személyi igazolvány)
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
- a gyermek TAJ kártyáját
- a gyermek oltási kiskönyvét
- a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy lakcímkártyát).

Únyi Óvoda körzete: Úny község közigazgatási területe.
A felvételről a szülő határozatot fog kapni.
E-mail: ovodauny@gmail.com
Telefonszám: 06 30 444 6708
Óvoda címe: 2528 Úny, Béke út 1.

Szeretettel várjuk a gyermekeket az Únyi Óvodában!
Módosné Balinka Gabriella

mb. óvodavezető

Február hónapban közösségünkben a mindennapok hangulatát a farsangi mulatságra való készülődés hatotta át. Csoportokban
és egyénileg rengeteg farsangi díszt, álarcot, dekorációt készítettünk a gyerekekkel, sokrétű tevékenységeken keresztül
mélyedtünk el a farsangi ünnepkör hagyományaiban. Mindez párhuzamosan folyt magyar és német nyelven is.

A farsangi buli nagyon jól sikerült, meglepetésként fánkot is sütöttünk a gyerekeknek, amiből nagyon sok elfogyott, hiszen
nagyszerű recept alapján készült, a készítője, Ani néni pedig szívét-lelkét beleadta, hogy minél finomabb legyen.

Óvodai hírek

Iskolaiai hírek

mailto:ovodauny@gmail.com
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A gyerekekkel tettünk is egy megállapítást, miszerint: ”Minden ételben érezhető, hogy van-e benne szeretet”.
Jelmezfelvonulás, táncvetélkedő, helyfoglaló játék, s az ilyenkor szokásos vidám hangulat gondoskodott arról, hogy a gyerekek
emlékezetében örökre megmaradjanak ezek a közösségformáló események.
Március 7-én megrendezésre került a közös óvoda-iskola bemutató, ahol az érdeklődő szülők részletes szakmai betekintést
nyertek a két intézmény működéséről.
Az esemény után körbe is jártuk az iskolát, s a felmerülő kérdésekre természetesen
választ adtunk.
Nagy örömmel kezdtünk készülődni a március 15-i műsorra, a szerepeket
megkapták a gyerekek, a próbák elkezdődtek, de sajnos a bárányhimlőjárvány
közbeszólt, az iskola tanulóinak a fele lebetegedett, ez ellehetetlenítette a felkészülés
folytatását.
Az ünnepségen azonban, ez nekem is meglepetés volt, három diákunk: Baris Vivien,
Pósfai Sándor Zalán és Rónai Márk mégis megjelentek, s elszavalták versüket, Vivien
pedig gyönyörű énekhangjával még inkább megemelte az egyébként is emelkedett
hangulatú ünnepséget.
Bízunk benne, hogy jövőre nem lesz akadálya egy közös iskolai műsor előadásának.
Április 1-jén Dágon, a Művelődési Házban közösségünk részt vett a dági iskolásokkal
együtt Kalap Jakab zenekar koncertjén, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Április 8-án pedig ismét egy koncertélménnyel gazdagodhattunk, Sárisápra
látogattunk el az Alma együttes koncertjére.
Időközben úgy alakult, hogy a járványügyi helyzet lehetővé tette a nyílt „délután”
megtartását, melyen a leendő első osztályos gyermekek szülei vettek részt a
gyerekekkel együtt.
A zenés, táncos kézműves mesedélutánba Mónika nénivel „becsempésztünk” egy
rövidebb kéttannyelvű olvasás óra részletet is, amit az ovisok láthatóan nagyon
élveztek.
A gyerekekkel ezekben a napokban húsvétra készülődünk és hangolódunk,
elkészültek az ünnepi dekorációk, az iskola előtti tojásfára közösen akasztottuk rá a
tojásokat.
Nem marad más hátra, mint néhány locsolkodó verset megtanítani a fiúknak, a lányokat pedig felkészíteni a locsolkodók
fogadására.
Mi bíztatjuk őket arra, hogy amennyiben tehetik és otthon vannak, őrizzék ezt a szép hagyományt, a fiúk induljanak el
locsolkodni, a lányok pedig fogadják Őket kedvességgel, húsvéti tojással.
Mindnyájuknak KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánunk!

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Köszönjük a figyelmet: únyi iskola közössége

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt két év járványos időszakán túljutva az idei Húsvétra újból a megszokott módon,
hagyományainkat őrizve, személyes jelenlétünkkel a templomba ünnepelhetjük hitünk legnagyobb
igazságát, hogy az Isten Fia, Urunk, Jézus Krisztus értünk, a mi örök boldogságunk miatt alapította az
Oltáriszentséget, szenvedett és adta életét értünk áldozatul, és feltámadt a halálból!
A mi örök életünk, vagyis a földi halálunk után ránk váró, nekünk megígért üdvösség elnyeréséért tette
mindezt azt Isten Fia. Hiszen az ember, Isten gyermeke, a földi élete során többször szembe találja magát
ezzel a kérdéssel: Miért élek? Mi a célja a létezésemnek? Csak egyetlen célja van: a minket örök szeretettel
szerető Isten. Ő teremtett, Ő akarja, hogy létezzünk, Ő szeretné magát megismertetni velünk, és
megtanítani arra, hogy fogadjuk be Őt az életünkbe, éljünk az Ő törvényei szerint, mert mindezek által
kapjuk meg Tőle, a Vele való örök, boldog életet.
„Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt!” Az angyalok teszik fel ezt a kérdést és teszik
ezt a kijelentést a Jézus sírjához Húsvétvasárnap reggel siető asszonyokhoz. Akik döbbenten tapasztalták
meg, hogy a Jézus sírját elzáró kő el van hengerítve, és üres a sír. Ebben a megrökönyödött, gyászos
pillanatba hozzák az örömhírt az angyalok, és válik gyászuk örömmé. Szaladnak a sírtól, hogy ezt a jó hírt
megvigyék először az apostoloknak, akik szintén gyászolnak és félnek.
Mi is sok embertársunkat veszítettük el az elmúlt két évben a járvány miatt, sokszor értelmetlenül. De
életünk folyamán is többször gyászoljuk szeretteinket. Mi a reményünk ilyenkor? „Mi lett vele? Hova
került? Már soha nem láthatom?”- ilyen és hasonló kérdések merülnek fel bennünk jogosan. De ha
ismerjük Jézust és az Ő tanítását, akkor tudjuk, hogy Isten megbocsátó szeretetét kell kérnünk az
elhunytak bűnei miatt, és kérni számukra, különösen is a szentmisében az örök élet ajándékát. Mert
hisszük és tudjuk, hogy Jézus legyőzte a halált, Urrá lett minden emberi bűnön, és a benne hívőket
ugyanezen ajándékokba részesíti. Ő az Élet Ura, az Élet Istene, a mi Istenünk!
Ezzel a biztos reménnyel és hittel ünnepeljük idén Urunk feltámadásának ünnepét, mely egykoron nekünk

Katolikus egyház rovata
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is elhozza a mi feltámadásunkat földi életünk után!

Szeretettel hívom a Testvéreket, hogy együtt ünnepeljünk templomunkban!
Nagyszombaton 18:00
Szombatonként Húsvét után 18:00

Tisztelettel: Rajk János atya

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÚSVÉTI ÜZENETE
„Azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék.”
(Róma 14,9)
Jézus meghalt, mert megölték, a gonosz kezek végeztek vele. Kinek a keze? A gonoszoké – a miénk, akik romlott
természetünkkel hajlandók vagyunk az Isten és embertársaink gyűlölésére, elpusztítására: istengyilkosok és
embergyilkosok vagyunk, az élet kioltására kész bűnösök.
Jézus Krisztus meghalt miattunk. „Elvégeztetett” – ahogy utolsó szavával mondta. Miért engedte Isten, hogy Jézus erre a
sorsra jusson? Igéjéből nyerünk választ a kérdésre: „Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra” (ApCsel
2,23). Miattunk halt meg, magára vállalta minden bűnünket. Ártatlan volt, de bűnössé (bűnné) lett, hogy bűneinknek
büntetése rajta legyen, azt felvigye a keresztfára és elhordozza. Jézus tudta, hogy ennek így kell lennie, és nem tért ki előle.
Jézusnál megtörtént, ami addig ismeretlen volt, a dicsőséges feltámadás: nem rövid ideig folytatni a földi életet, hanem a
halál hatalmát legyőzni és kijönni a rabságból. Jézus feltámadott. Jézusban megjelent az elveszített élet, mely nem lát
halált. Van még halál, de elveszítette hatalmát, nem úr, hanem eszköz, arra való, hogy általa átmenjünk Istenhez. A
halottaknak Ő az Ura.
De Jézus Krisztus a földön lakozókon is uralkodik. Nincs elveszett élet, amíg napjai vannak, mert Krisztusnak hatalma van
megmenteni. Krisztus uralkodik. Úgy tűnik, mintha más uralkodnék, a természet, a sors, a halál. Úgy tűnik az emberi erő,
valamilyen párt, vagy egyik nép uralkodik a másikon. Ahogy ezeknek a viselkedését figyeljük, úgy tűnik, mintha tőlük
függne az életünk. Nem jól gondolkodunk. Ne gyarló értelmünkre, hanem Istenre hallgassunk. Az az igaz, amit Ő hirdet:
Jézus Krisztus uralkodik.
Húsvét van. Mert volt és mindenkor lesz húsvét, változhatatlan érvénnyel. Nem vagyunk árvák, mi az Úré vagyunk,
és Ő mindig velünk van. „Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon,
mind élőkön uralkodjék.”

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
2022. április 10.                       Virágvasárnap              11 óra    istentisztelet                             templom

14. Nagycsütörtök             17 óra    istentisztelet
15. Nagypéntek                 11 óra    ünnepi istentisztelet
17. Húsvétvasárnap 11 óra    úrvacsorai istentisztelet
18. Húsvéthétfő                 11 óra    ünnepzáró istentisztelet

Istentől megáldott boldog, békés húsvéti ünnepeket kíván a református gyülekezet elnöksége nevében:
Boross Géza       lelkipásztor

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete I. negyedéves ülései
1. ülés: 2022. január 22. rendkívüli ülés
Napirend:
1.) Tagintézmény (ÖNO) 2022. évi költségvetési terveze-
tének a megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
2.) A polgármester illetményének jóváhagyása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi költségve-
tési tervezetének a megvitatása, a fő számok elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) Az Óvoda tetőcseréjére érkezett ajánlatok bírálata
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
5.) A Béke úti járda felújítására érkezett ajánlatok bírá-
lata
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
6.) Úny Község Képviselő-testületének 2022. évi munka-
tervének a megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester

7.) A polgármester 2022. évre esedékes szabadságolási
ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
8.) A rendezési terv módosításának a véglegesítése

Előterjesztő: Pósfai József polgármester
9.) Egyebek

2. ülés: 2022. február 15. rendkívüli ülés
Napirend:
1.) Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi költ-
ségvetési rendeletének az elfogadása egységes
szerkezetben
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
2.) A HÉSZ módosítása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Póttagok választása a Helyi Választási Bizott-
ságba
Előterjesztő: Héder János jegyző
4.) Egyebek

Református egyház rovata

Testületi Tallózó
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3. ülés: 2022. március 28.
Napirend:
1.) A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi munkájáról
Előadó: Pósfai József polgármester

3.) Temetőrendelet elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Döntés út-kiméretésről
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) A falugondnoki rendelet módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
6. ) Egyebek

Folyamatban lévő pályázati fejleztésekről
Az Óvoda tetőcseréje jól halad. Várhatóan április végére teljesen elkészül. A kivitelező szerint a cserép felrakása előtt
célszerű ~2 hetet várni a betonkoszorú terhelhetősége miatt. A felújítás elvégzéséhez a Magyar Faluprogram keretében
kaptunk 15 095 797 Ft támogatást. Sajnos a gyors ütemű építőanyag áremelések miatt önkormányzatunknak 5 millió Ft-
tal kellett kiegészíteni a kivitelezési költségeket.
A TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015 azonosítószámmal ez év elején benyújtott, Hőszigetelés korszerűsítse az
Únyi Óvodában című pályázat megkapta az igényelt támogatási összeget. Az elnyert támogatás 50 millió Ft, amiből 45
millió Ft lesz a fejlesztés. A 45 millión belül 2 millió Ft belső berendezés és eszközbeszerzés. A 45 millió feletti összeg (~5
millió Ft) járulékos költség (projekmenedzsment, tervezés, műszaki ellenőrzés stb). A következő lépés a kiviteli tervek
elkészíttetése.
A közterületi játszótér telepítése igazából elkészült. A műszaki átadás és az ehhez szükséges biztonságtechnikai
felülvizsgálat van hátra. Ennek elkészíttetését a Kivitelező vállalta. Napok kérdése és a gyermekek birtokba vehetik a
játszóteret. A Magyar Faluprogram keretében harmadik próbálkozásra 5 millió Ft támogatásban részesült a program. Annak
érdekében, hogy az elnyert támogatást teljes egészében játékok beszerzésére tudjuk fordítani, a földmunkákat és a homok
beszerzését az önkormányzat magára vállalta. Köszönettel tartozunk Csúcs Gábor úrnak, aki ingyen és bérmentve
biztosított gépet a földmunkák elvégzéséhez. Külön köszönettel tartozunk Kern Dórának, aki a projektmenedzseri
feladatokat látta és látja el. Köszönjük, hogy két eredménytelen pályázat után sem adta fel, és harmadszorra is (három a
magyar igazság) benyújtotta a pályázati támogatási igényt. Az önkormányzat ~1 millió Ft-ot tett hozzá a program
megvalósításához.
Eddig 53 db egyedi szennyvíztisztító került telepítésre. A pályázat Támogatói okirata szerint összesen 77 db ingatlan
szerepel a programban. Így még 24 db berendezés telepítése van hátra. A folytatáshoz az kell, hogy az első két kifizetett
számlára a kifizetési kérelem benyújtásra kerüljön, illetve, hogy arra megkapják az igényelt összeget. A folytatás májusban
várható. A végső teljesítési határidő 2022. június 30.
Az Úny-Máriahalom közötti állami közút (1122 jelű) felújítására is
jóváhagyták a támogatási igényt, a TOP PLUSZ pályázati program keretében. Erről részleteket nem tudunk, mert a
közútkezelő a projektgazda.

A kutyatartásra vonatkozó főbb szabályok
Sajnálatos módon egyre több panasz érkezik Hivatalunkba a kutyatartás egyéni értelmezéséről. Jó érzésű embertársaink,
akik a kutyáktól a tisztes távolságtartás szükségességét vallják, nem mernek szabadon közterületen sétálni, gyalogosan
közlekedni. Ennek oka, hogy egyre több a szabadon engedett, napközben az utcán lézengő eb, valamint a belterületi utakat
kutyafuttatóként használó kutyatulajdonos. Szabadjon megjegyezni, hogy a Nefelejcs és a Határ utca is belterületi utca.
A félreértések elkerülése véget az önkormányzatnak nincsenek kötelezettségei a kutyatartást illetően. Viszont a
kutyatulajdonosoknak vannak, amiket sajnos semmibe vesznek, ezért a legfontosabbakra szeretnénk felhívni a figyelmet.
- Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára
- Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó,

megfelelő mozgásteret biztosítani.
- Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok

szükségleteinek.
- Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.
- Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,

szökésének megakadályozásáról.
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- Kutyát úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

- A kutya által okozott sérülés keletkezésének kivizsgálása során vizsgálni kell az okozott sérülés bekövetkezésének
körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását. Szükség esetén az eljárásba be kell vonni az ebek
viselkedésének megítélésében jártas szakértőt.

- Sérüléssel járó kutyatámadás bekövetkezte esetén célszerű az Dorogi Városi Rendőrkapitányság járőrszolgálatának az
értesítése, illetve kihívása a helyszínelés lefolytatása céljából.

- Belterület közterületén ebet csak pórázon szabad vezetni.
- Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
- Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyez-

tethessen. Szájkosarat használni az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.

Kutyával megvalósított szabálysértések
Szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutyát:
- A település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja.
- Természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi,

vagy kóborolni hagyja.
- Veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő

figyelmeztető táblát.
- A felügyelete alatt lévő állat által közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési

eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik.
Szabálysértési eljárás a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalán (2500-Esztergom,
Bottyán János u. 3. Telefon: 33/500-065, 33/500-066, 33/500-067, 33/500-107, 33/500-109, Fax: 33/500-068, E-mail:
hivatal@esztergom.kemkh.gov.hu) kezdeményezhető

A Közelmúltban született:
Németh Izabella Németh Klaudia és Németh
László gyermeke
Purgel Aurél Molnár Virág és Purgel
Gergő gyermeke

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

Házsságot kötöttek:
Purger Gergő és Molnár Virág
Kiss Dzsenifer és Szalacsi Attila

Boldog, Örömteli életet!

SNIDLINGES TOJÁSKRÉM
(köret húsvéti sonkához)

Összetörünk egy villával 6 db főtt tojást, és
hozzákeverünk 10 dkg krémsajtot, egy kevés
lágy vajat, 1 ek tejfölt, ízlés szerint majonézt és
mustárt, majd sózzuk, borsozzuk. És itt jön az
extra: hozzáadunk még egy csokor aprított
snidlinget is. A tojáskrémet néhány órára
hűtőbe tesszük, hogy jól összeérjenek az ízek.

Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket
kíván,

erőben egészségben
Úny Község Képviselő-testülete!

Anyakönyvi hírek

Húsvéti 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.

[Ragadja meg az olvasó figyelmét
egy érdekes idézettel a
dokumentumból, vagy használja
ezt a területet egy lényeges pont
kiemelésére. A szövegdobozt
húzással bárhová helyezheti az
oldalon.]
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