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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

Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. negyedéves ülései

1. ülés: 2022. május 23.
Napirend:
1.) Dorog Város Rendőrkapitánysága helyi körzeti megbízottjának
beszámolója Úny Község 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dorog Város Rendőrkapitányságának képviselője

2.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2021. évi beszámolója
Előadó: Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
képviselője
3.) A 2021. évi költségvetés módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Úny Község Képviselő-testülete 2021. évi
zárszámadási rendeletének a megalkotása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Egyebek
Jegyzőkönyv elérhetősége:
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2. ülés: 2022. június 27.
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1.) A Dorog Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységének
értékelése

Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
2.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Únyi Telephelyén, 2021. évben végzett szakmai munka
értékelése
Előadó: Cseke Istvánné telephely-vezető
3.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi munkájáról
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Úny Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának (2022-2027) az elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Új közművelődési rendelet elfogadása
Előadó: Héder János jegyző
6.) Egyebek
Jegyzőkönyv elérhetősége:
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Úny község közbiztonságáról (részletek a rendőrségi beszámolóból)

A körzeti megbízott
A körzeti megbízott tartós távolléte miatt feladatait Puchler
Erik címzetes rendőr zászlós látja el Máriahalommal,
Dággal és Csolnokkal közös működési területen, mely
települések lakossága összesen 5.358 fő. Szolgálata során
együttműködik a szomszédos területek körzeti
megbízottjaival. A közösség bizalma fennáll személye és
tevékenysége iránt. Jó kapcsolatot alakított ki az
önkormányzattal, a helyi intézményekkel.
A bűnügyi helyzet bemutatása
A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Úny település területén a bűncselekmények száma a 2020.
évi 4-ről 7-re 75,0 %-kal emelkedett. A regisztrált bűncse-
lekmények száma a 2010. évi 15-ről 53,3 %-kal esett vissza.
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények szá-
mának alakulása
A 2020. és a 2021. évben közterületen elkövetett bűncse-
lekmény miatt a Rendőrség nem járt el.

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített
arányának alakulása
A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra jutó száma
590-ról 1024,9-re 73,7 %-kal emelkedett.
A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2020. évi 1-
ről 5-re emelkedett. A testi sértés, önbíráskodás, rongálás
bűncselekmények száma 0-ról 1-re emelkedett. A lopások
száma 1-ről 2-re, a zaklatás és a szexuális
visszaélés bűncselekmények száma 0-ról 1-re emelkedett. A
szervezett, illetve a gazdasági bűnözés nem jelent problé-
mát. Új elkövetési módszerek nem váltak ismertté.
A nyomozáseredményesség alakulása
A Rendőrkapitányság összes nyomozásainak eredmé-
nyessége a 2020. évi 78,8 %-ról 79,7 %-ra 0,9 százalék-
ponttal emelkedett, a felderítési eredményesség 63,7 %-ról
60,2 %-ra 3,5 százalékponttal mérséklődött
A lakosság érzékenységét befolyásoló bűncselekmények
nyomozására kiemelt figyelmet fordítottak. Ilyenek a
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közterületen elkövetett bűncselekmények, valamint a
kiemelten kezelt bűncselekmények.
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények
nyomozáseredményessége
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozásainak
eredményessége a 2020. évi 93,9 %-ról 95,7 %-ra 1,8
százalékponttal emelkedett, a kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020. évi
66,9 %-ról 62,5 %-ra 4.4 százalékponttal csökkent. Ezen
belül a testi sértés bűncselekmények
nyomozáseredményessége mindkét évben 100 % volt. A
garázdaságok nyomozáseredményessége a 2020. évi 94,1
%-ról javult 100 %-ra. A lopások nyomozásainak
eredményessége 56,1 %-ról 48,6 %-ra 7,5 százalék-ponttal
csökkent.
A 2020. és a 2021. évben nem indult eljárás helyben elkö-
vetett tulajdon elleni szabálysértés miatt.
A 2020. és 2021. évben a településről nem jelentettek be
személyi sérüléses balesetet.
Az illegális migráció nem érintette a települést.
Az igazgatásrendészeti tevékenység
A helyi lakosok által elkövetett szabálysértések száma a
2020. évi 9-ről 5-re 44,5 %-kal csökkent. A településen el-
követett szabálysértések száma 7-ről 3-ra 57,1 %-kal csök-
kent.
A Rendőrkapitányság 2022. évi szervezeti teljesítménycél-
jai:
1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a pro-
fesszionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi
közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbíz-
ható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép.

2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció,
illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselek-
mények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határfor-
galmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végre-
hajtása.
3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a
szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenn-
tartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi és
területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűn-
ügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi je-
lenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti
okok előfordulásának csökkentése.
4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és ha-
tékony lefolytatása, a bűncselekményből származó vagyon
minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérí-
tése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a va-
gyonelkobzás hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési
rendszer működtetésében közreműködés.
5. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi felada-
tok végrehajtása során a jogszerűség, szakszerűség és ered-
ményesség követelményének szem előtt tartásával olyan ki-
egyensúlyozott jog alkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a
közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos in-
tézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatá-
sok mérsékléséhez is hozzájárul.
6. Az országgyűlési képviselőválasztással és népszavazással
kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.

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

Úny Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP)
A HEP öt évig érvényes, így az előző lejárt. Időközben lényegesen változtak a törvényi előírások, ezért teljesen újat kellett
készíteni. Meg azért is, mert a statisztikai adatokat is frissíteni kellett.
A HEP egyeztetésére van egy Fórum. aminek az összetétele a 76. oldalon található. Az összehívásának tervezett időpontja
szeptember, a nyári szabadságolások után.
Úgy gondoljuk, hogy az esélyegyenlőtlenség akkor gond, ha azt csinálunk belőle. Viszont ha lesz ilyen a probléma
községünkben, ez az irat nem fogja megoldani. Egy ilyen kistelepülés életében nem biztos, hogy szükség van HEP-re.
Sokkal inkább szükség van az egymásra figyelésre. Viszont mivel törvény írja elő a meglétét, ezért kell, hogy legyen.
A véleményformálás lehetőségét biztosítani kell a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatalával
is. Jelen írás ennek a módjáról tájékoztatja az Olvasót.
Elérhetősége: személyesen a Hivatalban, inerneten: https://www.uny-kozseg.hu/hirek/

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

Mit szabad építési engedély nélkül építeni?
Ha röviden és tömören akarok rá válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy semmit, csak másképp hívják az engedélyezte-
tési eljárás módját. Nagyon bonyolult szabályozással állunk szemben, ezért javasolt bárminemű építési, felújítási tevékeny-
ség elkezdése előtt szakemberhez (építőmérnökhöz) fordulni. Általánosságban kimondja a törvény, hogy 300 m2 alapterület
alatt nem kell építési engedélyt beszerezni. Viszont új építésű építmény esetében mindenképpen szükséges tervdokumen-
tációt készíttetni építésszel. Ugyanis ő vállalja a felelősséget azért, hogy a tervek az éppen hatályos szakmai előírásoknak
megfelelően készültek. Egyébiránt helyileg is szabályozva van, hogy mit és hogyan szabad építeni az adott településen.
Erre hívatott Úny Község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007. (VI. 07.) számú rende-
lete (rövidítve: HÉSZ). Elektronikus elérhetősége: https://www.uny-kozseg.hu/hesz/.
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása alapján 2019. október
24-étől valamennyi egyszerű bejelentés az ÉTDR-ren (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus
Dokumentációs Rendszer) keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy október 24-étől az elektronikus építési napló készenlétbe
helyezése már nem minősül egyszerű bejelentésnek. Így amennyiben az építtető természetes személy és az egyszerű
bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani, október 24-étől nem kötelező, hanem választható az
elektronikus építési napló vezetése. Fontos tudni, hogy ez a módosítás csak erre az építtetői körre vonatkozik.
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A fentieken túlmenően van még egy helyi szabályozás, ami szinte minden engedélyköteles és nem
engedélyköteles helyi építkezésre vonatkozik. Ez pedig Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről. (rövidítve: TKR) Elektronikus
elérhetősége: https://www.uny-kozseg.hu/tak/.
A TKR 13. § (1) szerint: „Településképi konzultáció a település teljes közigazgatási területén kötelező minden építési,
átalakítási, felújítási munkára, kivéve a településképi véleményeztetés és településképi bejelentési kötelezés alá vont ese-
teket.”
A TKR 14. § (2) bekezdése: „A polgármester a főépítész szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi vélemé-
nyezési eljárást az 5. melléklet szerinti kérelemre:
a) rendeltetéstől függetlenül, a tervezési területen a 300 m2 beépített területet meghaladó építmény esetében;
b) helyi egyedi védelem alatt álló építmény szomszédságában lévő építmény esetében;
d) meghatározó településképi területi védelem alá tartozó területen lévő építmény esetében;
e) közterületen vagy közlekedési területen lévő építmény esetében, valamint
f) helyi egyedi védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése esetében;
g) kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében;
h) műemléki jelentőségű területen és műemléki környezetben lévő építmény, valamint
i) vállalkozásszintű építmény esetében.”
A TKR 15. § (2) bekezdés: „Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a) az építésügyi és építés-felügyeleti ható-
sági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányren-
delet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül: 1., 2., 4. 5. 6. 9. 11. 13. 21.
22. 23. 24. pontokban foglalt tevékenységek; b) konténer 30 napot meghaladó időtartamra terjedően, valamilyen emberi
tevékenység céljára (raktározás, árusítás) szolgáló letelepítése esetében;”
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet kiemelt pontjai:
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy
ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a
6,0 m-t nem haladja meg.
5. Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
9. Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla
építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja
meg a 6,0 m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint
zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése.
22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos illemhely)
elhelyezése, építése, bővítése.
23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata,
kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló
elhelyezése.
Településképi kötelezés és bírság
TKR 16. § (2) Amennyiben a kötelezésnek a kötelezett nem tett eleget, és a jogsértő állapot továbbra is fennáll, a polgár-
mester 1 000 000 Ft-ig terjedő településképi bírságot állapíthat meg, és mindaddig – legfeljebb 30 naponként - kiszab-
hatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.
(3) A településképi bírság mértéke
a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 30 000 - 100 000 Ft között,
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén100 000 - 200 000 Ft között,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább
200 000 forint, legfeljebb 500 000 forint,
d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 500 000 forint, legfeljebb 1 000
000 forint.
(4) A településképi bírság adók módjára behajtható.
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Visszatekintés az Únyi Ovira egy anyuka szemszögéből.
Ez a cikk most nem szokványos módon készült, nem az Únyi Óvoda munkatársai írták, egy elballagó gyermek édesanyja,
Várkonyi Andrea írt néhány gondolatot Úny Óvodájáról:

Dani fiam az átlagnál kicsit később, 3,5 évesen kezdte az ovit 2019 márciusában. Sajnos addig elég keveset jutott
gyerektársaságba, így az első napon konkrétan lefagyott. Az óvó nénik bármiféle kommunikációs kísérletére mereven maga
elé nézve kizárólag annyit volt hajlandó motyogni, hogy "a nőstény ojoszlán fogait áldozatába tojkába mélyesztve
megfojtja", a többi gyerkőc irányába leginkább csak állathangokat adott, én meg diszkréten kétségbe estem - ez a
beszoktatás piszoknehéz menet lesz.

Erzsivel és Gabival az első pillanattól partnernek tekintettük egymást, mindent meg tudtunk beszélni a másik
szempontjainak figyelembe vételével, így végül közös munkával sikerült az eleinte rettenetesen szorongó, rémült Danit úgy
beszoktatni, hogy egy könnycsepp sem pottyant (na jó, én első nap este szétbőgtem a fejemet kétségbeesésemben, de az
anyukák beszoktatása más tészta ugyebár.) Külön jólesett, hogy a beszoktatás alatt Dani állatmániájára való tekintettel
állatos tematikájú foglalkozások voltak, ahol könnyebben oldódhatott az ifjú zoológus.

Sajnos az oviba járás nagy részét meghatározták a Coviddal kapcsolatos korlátozások, de így is volt szerencsém jópár, a
szülőket is bevonó programon (pl. buszos kirándulás a Tropicariumba, az Állatkertbe, játszóházba; anyák napi, ill apák napi
ünnepség, farsang, ballagás) részt venni, illetve a fotózások révén a korlátozások miatt már "zártkörű" programokra is
bejutottam, így talán jobban beleláttam az óvoda mindennapjaiba. Sokan el sem tudják képzelni, milyen komoly munka
zajlik az oviban, hogy a gyerekek ne csak jól érezzék magukat, hanem fejlődjenek, ügyesedjenek, felkészüljenek az
iskolára, és tanulják a társas élet szabályait (hozzátéve, hogy ehhez az alapokat bizony otthon kéne lerakni.)
Az eltelt évek során Dani töretlenül szeretett az únyi oviba járni, és egészen lenyűgöző volt figyelni azt az átalakulást, hogy
az idegenekkel nehezen (vagy épp sehogy sem) kommunikáló, visszahúzódó Daniból milyen talpraesett, ügyesen szereplő
kissrácot faragtak az óvodai foglalkozások. Ez akkor látszott igazán, mikor az únyi iskola által tartott nyílt napon Dani az
idegen környezetben, a még idegen tanító néninek olyan bátran, határozottan válaszolt, hogy bizony könnybe lábadt a
szemem.

A júniusban megtartott ballagás az oviban töltött évek méltó lezárása volt - fantasztikus volt látni a műsort, az ügyes és
boldog gyerekeket. Nagyon örülök, hogy Dani az únyi oviba járhatott, és a szuper élmények mellett a lehető legjobb
alapokat kapta az iskola megkezdéséhez - hatalmas köszönet az elmúlt évekért az óvoda minden dolgozójának! (Külön
köszönet azért, hogy kisfiam igazán önmaga lehetett, és nagy lelkesedéssel hallgatták végig Dani szakmai előadásait a
mindenféle mélytengeri herkentyűkről, ízeltlábúakról és dínókról.)

Végül szeretném bemásolni Dani nagymamájának írását az únyi ovis ballagásról:

"Sajnos Dani óvodás évei alatt egyszer sem került rá sor, hogy én menjek érte, vagy én vigyem óvodába - mentségemre
szolgáljon a lakóhelyünk között lévő majd’ 50 km távolság.

DE ma! Meghívattam magam a gyerek ballagására – legalább most hadd lássam az óvodát! És bevallom, csodát láttam.
Egy kis falu (600-800 fős lélekszámmal), ahol az egy évfolyamra járó tanulók száma tíz alatt marad. Idén nyolcan ballagtak,
köztük az unokám. Már az is csoda számba megy, hogy közel 20 (merthogy a kiscsoportosok és a középsősök is részesei
voltak a műsornak) 3-6 éves gyerek sztoikus nyugalommal ül (és közben mérhetetlenül izgul) a községi művelődési ház
színpadán, de legfeljebb kiintegetnek a szülőknek, és illedelmesen varnak. Á műsor egyértelműen az óvó nénik
odafigyelését dicséri: mindenkinek van feladata, minden dalhoz, minden vershez más-más ötletes kiegészítő tartozik
(vélhetően ez is az ő kezük munkája), mindegyik kéznél van (két felnőtt gondosan osztja a háttérben a kellékeket, mindent
a gyerekek háta mögé készít, mindent, ami nem kell elvisz, észrevétlenül. A gyerekek pedig magabiztosan, szépen végig
csinálják a hosszú műsort. Nagyi meg persze a szemét törülgeti: miből lesz a cserebogár…

Nem tudok ellenállni a meghívásnak, hogy átmenjünk az óvodába, legalább most az egyszer hadd lássam. Néhány
épülettel távolabb, már messziről felismerem: kevés pénzből
és sok ötletből és odafigyelésből virágos dekoráció, lufik
hirdetik, hogy búcsúznak a nagycsoportos ovisok. Az épületen
belül mindenhol dekoráció, ugyanaz az odafigyelés látszik
rajta. Dekoráció fedi a kevéssé dekoratív csöveket,
oszlopokat, fényképek, emlékek – az egész otthonos, és
mindenen az apró részletek iránti igényesség és figyelmesség
látszik.

Terített asztal várja a ballagókat – s egy másik terített asztal a
többieket. Gyönyörűen díszített muffinok, finom kekszek,
nápolyi, sós sütemény… Személyre szóló emlékkönyv
minden gyereknek, lufi és odafigyelés. A névre szóló búcsú
póló az ovis jellel, a kis ballagó tarisznya… S biztos vagyok
benne, hogy egy sor mindent elfelejtek: de mindenen ott van
az óvó néni, a dadusok, a kisegítők gondos keze nyoma. Akik
– vélhetően nagyon sok munkával – de mindenki számára
felejthetetlen ballagást varázsoltak.

Óvodai hírek



5 Únyi Újság

Ha nem is ismerem őket, de legalább így utólag nagyon köszönöm nekik a sok szeretetet, odafigyelést, tanítást és biztatást,
amit az unokám tőlük kapott. Külön köszönöm a nagyon szép és nagyon emlékezetes ballagást! Nagyon sok sikert és
kitartást kívánok nekik a munkájukhoz, hogy a most érkező évfolyamok is megtapasztalhassák ezt a szeretetteljes légkört!"

Mindenkinek tartalmas, élményekben gazdag nyarat kívánunk: Únyi Óvoda dolgozói

Ani néni csodaszép, kézzel készített egyedi virágládái, madáritatója, szélharangja igazán sajátos arculatot adott az
iskolának.

Szeretettel köszönti Önöket az iskola közössége tanév
végén. Húsvét előtt jelentkeztünk legutóbb, a tanév utolsó
harmadában ezt követően sok esemény történt.
A tavaszi szünet után a gyerekek kipihenten tértek vissza az
iskolapadba. Mindannyian örültünk a jó időnek és annak,
hogy sok szabadidős játékra, programra nyílt így
lehetőségünk.
Az óvodásokkal közös kiránduláson vettünk részt a Pemü
Zrt. támogatásával. Ezúton is köszönjük a lehetőséget!
Kesztölcön a Velmo tanyát látogattuk meg, ahol igazi
betekintést kaphattunk egy jól működő, önfenntartó
gazdaság működésébe.
A gyerekek nagyon élvezték a traktoron utazást, a
kürtöskalács sütést, a gyógynövények tanulmányozását.
Reggelire igazi frissen fejt tejből készült kakaóval
köszöntötték őket.

Nagyon elfáradtunk az eseménydús napon, de rengeteg
értékes és nem mindennapi élménnyel feltöltekezve
érkeztünk haza a kirándulásról.
A hagyomány szerint megrendezésre került iskolánkban a
gyereknap. Nagyon vártuk, így meg is érkeztek a lovak, akik
hősiesen viselték a meleget és a bátor gyereksereg akaratát.
Mindenki felülhetett a pacik hátára, aki szeretett volna,
természetesen többször is.
Ismét köszönjük az únyi lovaknak és gazdájuknak a
lehetőséget!
Várunk benneteket jövőre is.
Az iskola előkertje idén tavasszal megszépült. Köszönet
érte a helyi Önkormányzat támogatásának és néhány civil
támogató hozzájárulásának, akik mind anyagi, mind
ráfordított szabadidő tekintetében elkészítették a szép kis
parkot igazán vidám és kreatív ötlettel.

Iskolaiai hírek
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A tanévet sikeresen zártuk. Képességeihez, szorgalmához
mérten mindenki kihozta saját magából a legjobbat.

Kitűnő tanulóink lettek:
2.o.: Baris Vivien, Pósfai Sándor Zalán, Rajkay Elena

3.o.: Berényi Maja, Rónai Márk, Székely Boldizsár
4.o.:  Veiszhausz Dániel
Kívánunk mindenkinek kellemes nyarat és jó meleget!

Üdvözlettel: az iskola közössége

A Közelmúltban házsságot kötöttek:
Csorbák Adél és Hengl Gábor
Molnár Adrienn és Molnár Csaba
Haghbold Anna és Bodó Gábor

Boldog, Örömteli életet!

Katolikus egyház rovata

Anyakönyvi hírek

[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

Főtisztelendő Rajk János
plébániai kormányzó
úrnak köszönjük az únyi
katolikus hívek lelki
üdvéért tett szolgálatát.
További szolgálatához és
életéhez jó erőt egészséget
kívánunk.

Per Mariam ad Jesum
– Mária által Jézushoz

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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