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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

Új év új remények 2005
A remények megvoltak, de a tények másról szóltak. Január elsejétől az
Únyi Teleház az iskolában folytatta tevékenységét. A gépi berendezések
átkerültek az iskolába, ahol az iskolás korúak számítógépes ismereteinek a
gyarapítása terén is jó szolgálatot tettek. A Teleházban a felügyeletet Ko-
vács Ferencné látta el.

Az önkormányzati tulajdonú kábeltv hálózat új csatornák adásának továbbításával bővült. A hálózat internet to-
vábbítására is alkalmas volt már akkor, ezért felmérés készült az előfizetői igényekre. A kis számú jelentkező
miatt ez a szolgáltatás nem indult be. Vezetékes internet elérésre továbbra is a telefonos szolgáltató biztosított
lehetőséget.
A 18 fővel működő Polgárőr Egyesület megkapta a kiemelten közhasznú minősítést, minek következtében a
2005. adóévről szóló adóbevallások leadásakor már tudta fogadni az 1 %-os adófelajánlásokat. Az évzáró ülésü-
ket (zárszámadás elfogadása) 2005. március 14-én tartották.
Elkészültek a Cseri szőlők útján az elektromos kisfeszültségű hálózat kiépítésének a tervei. Az ügyintézés bo-
nyolításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Jakab János, akiről elmondható, hogy hosszú időn keresztül szívén
viselte a Cseri szőlők ingatlantulajdonosainak a képviseletét.
Változás történt a Körjegyzőség személyi állományában. Nyugdíjba vonult Cseke Istvánné pénzügyi munkatárs,
aki 1992-től szolgálta a községet, mint köztisztviselő. Utódja rövid távon Czettliné Nagy Orsolya helyi lakos,
majd hosszabb távon Szabó Zsoltné dági lakos lett.
Március 24-én reggelre szomorú események történtek kis településünkön. Váratlan vendég járt az óvodában és
az iskolában. A betörő az óvodában igazából csak az ajtót tette tönkre. Az iskolában azonban több tárgyi eszköz
szenvedte a kárát.
A rendezési terv elkészítése érdekében pályázat került benyújtásra. Ezzel párhu-
zamosan a Kossuth Lajos utca burkolatának a felújítása érdekében is pályázott az
Önkormányzat. Mint később kiderült sikeresen. az elnyert támogatás összege
megközelítőleg 9 millió Ft volt.
A Dorog Térségi Társulás, amelynek Úny Község önkormányzata is alapító tagja,
átalakult Dorog Térségi Többcélú Társulássá. Ennek oka, hogy jogszabályi vál-
tozások következtében több hatáskört kapott a szervezet. A több hatáskörrel több
pénzügyi támogatást is, mint egy leendő közigazgatási szint.
A hulladékgyűjtés területén a környezettudatos emberek régi vágya teljesült kis
községünkben is. Bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, egy hulladék-
gyűjtő sziget kialakításával. Ezen négy darab 1.100 literes, eltérő színű konténer
került elhelyezésre. Kettőben műanyaghulladékot, egyben-egyben papír- és üveg-
hulladékot lehetett elhelyezni. Sajnálatos módon egy idő után kommunális hulla-
dék is elhelyezésre került ezen konténerekben, illetve mellettük. Ennek következ-
tében ez a szelektív hulladékgyűjtési forma nem volt hosszú életű.
Megkezdődött a Nefelejcs utcai vízvezeték északi irányú meghosszabbításának a
megterveztetése.
Helyi alsó tagozatos iskola társulásban működött a Dági Körzeti Általános Isko-
lával. Így közös testületi ülésen született döntés az iskola igazgatói pályázatáról.
Intézményvezetőnek Kreisz Istvánné került kinevezésre öt éves időtartamra.
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Únyi Óvodában történt…
Rendben elindult a 2022-2023-as tanév. A nyári zárás alatt megtörtént az első terem festése, ami a
beázások miatt szükséges volt. Az óvoda dolgozói közösségében személyi változás nem történt.
Az Únyi Óvodába 9 új kisgyermeket írattak be Szülei, akiknek beszoktatása elkezdődött. A tanévben 20
gyermek jár majd az óvodába, közülük 1 kisfiú másik településről. A fiúk vannak ebben az évben is többen:
4 kislány jár a csoportba és 16 kisfiú. A korcsoportok aránya ebben a tanévben nagyon megváltozott, a
kicsik kerültek többségbe, csupán 4 gyermek készül az iskolára.
Mottónk változatlan: „Itt minden érted van, érezd jól magad!”
Továbbra is azon dolgozunk, hogy a hozzánk járó gyermekek számára tevékenységekben és élményekben
gazdag napokat biztosítsunk, ahol együtt jól érzik magukat, közben megfelelően fejlődnek.
A közös élményszerzést már egy szeptemberi kirándulás keretében elkezdtük, ahová az új kicsiket -akik
most kezdik az óvodát- Szülővel együtt hívtuk, hiszen velük még most kezdünk csak ismerkedni. Illetve
velünk tartottak a most első osztályt kezdett „régi” ovisaink is a Tanító nénivel, aminek célja az óvoda-
iskola átmenet megkönnyítése volt. Egy nagy únyi zöld ruhás gyerekcsapattal leptük el a dorogi
játszóházat: ahol egy nagyon vidám és mozgásban, közös élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk el
együtt szeptember 23-án. Néhány kép erről a klassz kirándulásról:

Únyi Óvoda Dolgozói

Óvodai hírek
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Szeptember elsején reggel 8 órakor becsengettek az únyi iskolásoknak is.vAz idei tanévben 15 kisdiák
ülhetett be az iskola padjaiba. 5 új elsőst köszönthettünk köreinkben. Az elsősök nagy izgalommal várták
már az iskolakezdést.

Nagyobb diákjaink is kíváncsian és várakozással telve köszöntötték őket az évnyitón.
Idén a harmadik osztályba hat, a negyedikbe pedig 4 kisdiák jár.
Nagy örömünkre Ildikó néni, Udvardiné Kollár Ildikó is visszatért az iskolába, amit mindannyian nagyon
vártunk. A német nyelvet továbbra is Mónika néni oktatja a gyerekeknek.

Nyáron, a PEMÜ jóvoltából egy felújítási
projekt keretében a hátsó, kisebb
tantermünk és az ebédlő, mosdók előtti
rész új padló-és falburkolatot kapott és a
falakat is kifestették. Nagyon köszönjük
ezúton is a PEMÜ támogatását és minden
segítőnek is köszönetet mondunk, aki
részt vett a munkálatok lefolytatásában.
Szintén a PEMÜ-nek köszönhetően a kis
elsősökkel és az óvodásokkal közösen
ellátogathattunk a dorogi játszóházba
egy szerda délelőttön. Ez a program
támogatta az óvoda-iskola közti
átmenetet és az iskolába szoktatást,
különösen azért, mert idén több elsősünk
kistestvére is megkezdte az óvodai életet,
így megélhették, hogy a tesókkal,
szüleikkel és a tanáraikkal önfeledten
együtt játszhattak.
Köszönjük még egyszer a PEMÜ
támogatását.
Az önkormányzatnak, valamint Czakó Jánosnak köszönhetően két új
korlátot is kapott az iskola a két lépcsőhöz annak érdekében, hogy

mindannyian biztonságosabban közlekedhessünk.
Nagyon szépen köszönjük a támogatást és a munkátokat!
Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! Sikeres tanévet kívánunk minden únyi iskolásnak!

Az iskola közössége

Iskolaiai hírek
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete III. negyedéves ülései

1. ülés: 2022. szeptember 26.
Napirend:
1.) Az Únyi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2021-2022. tanév munkájáról, eredményeiről
Előadó: Módosné Balinka Gabriella mb. óvodavezető
2.) Falugondnok éves beszámolója
Előadó: Czakó János falugondnok
3.) Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi költségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, esetleges mó-
dosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Határozathozatal a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) A Közösségi Színtér használati Szabályairól szóló 8/2015. (II. 06.) határozat alapján a Művelődési Ház eseten-

kénti bérbeadásának a megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Egyebek

2. ülés: 2022. szeptember 29. Közmeghallgatás
Napirend:
1.) Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések működéséről, üzemeltetéséről
Előadó: Rábai Balázs ügyvezető
2.) Egyebek
Levezető: Pósfai József polgármester

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik
egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kény-
szerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsér-
tési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatósá-
goknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a
veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszi-
chiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely ese-
tekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük,
hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervez,et, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoport-
jaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak
kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az
Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mind-
ezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegély-
szolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu; www.emberijogok.hu

A Közelmúltban születtekttek:
Szolnoki Luca Szegvári Andrea és Szolnoki Péter gyermeke
Hengl Krisztián Csorbák Adél és Hengl Gábor gyermeke
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet és erőt, egészséget
gyermekük felneveléséhez!

Testületi Tallózó

Anyakönyvi hírek
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