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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 karácsony nagy titka, hogy megmutatja a szeretet útját. A szeretetet nem
lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A szeretet úgy jön
létre, hogy ráeszmélünk annak a szükségességére, arra, hogy szükségünk van
egymásra. Rájövünk, hogy sokkal kevesebbet ér az életünk, ha csak magunk-
nak élünk. Ne gondoljunk rózsaszínű álmokra, de feltétlenül gondoljunk
azokra, akik már nem lehetnek velünk. Gondoljunk gyermekeink örömére,
idős hozzátartozóinkra, akik a segítségünkért hálásak nekünk, vagy gondol-
junk önmagunkra, az életünk ok-okozati összefüggéseire. Ha kiegészítjük
egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének.
A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezé-
sére. Kiváló alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. A szeretet
nagylelkű és bátor, ezért ne szégyelljük, mutassuk ki egymás iránt!
Az év végéhez, illetve az új kezdetéhez közeledve, köszönetet mondok mind-
azoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését, az önkormány-
zat munkáját.
Kiemelten köszönöm a közszférának: a polgármesteri hivatal, az iskola, az
óvoda, az egészségügy, és az idősek klubja dolgozóinak, hogy a sokszor nem
egyszerű körülmények között helyt álltak, és ellátták a feladataikat.
Külön köszönöm az idei választás lebonyolításában résztvevők munkáját!
Köszönöm a lakossági támogatást, esetleges aktív részvételét az önkormány-
zati rendezvényeken. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és

embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt nagy szívvel és újult erővel
kezdhessük.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és
boldog új évet kívánok minden Kedves Olvasónak! Pósfai József polgármester

2005. második félév
Csendesnek mondható második félévet élt meg a település. A mindennapi élet szokásos
menetén felül történtek azért olyan dolgok is, amit újat jelentettek. Júliusban döntés szü-
letett arról, hogy a település belterületén 40 km/h-ás sebességkorlátozás lép életbe.
Úny község Önkormányzata nagy reményekkel csatlakozott a „Pilis-Gerecse híd” LE-
ADER+ vidékfejlesztési akciócsoporthoz.
A község 1.700.000 Ft pályázati támogatásban részesült a településrendezési terv elké-
szítésére. A tervkészítés teljes összege 3.500.000 Ft.
A Kossuth Lajos utca útfelületének a teljes felújításáról szóló pályázati kérelem is támo-
gatásban részesült. A felújítás teljes költsége 17,5 millió Ft volt. A pályázati támogatás
teljes költség 50 %-a volt. A munkálatokat a tatai Bazalt Út- Híd- és Parképítő Kft. vé-
gezte. A műszaki átadás október 20-án volt.
A Gerecse-Pilis Vízitársulás patakmeder tisztítási munkálatokat végzett a Kossuth Lajos
utcától felfelé.
Baják János körjegyző hivatalosan is bejelentette, hogy kezdeményezi a nyugdíjba vonu-
lását.
Grim István építészmérnök nyerte el Úny község főépítészi feladatainak az ellátását eseti
megbízás keretében.
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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:
Önkormányzati Hivatal

Nyomtatás:
Önkormányzati Hivatal

Felelős kiadó:
Pósfai József polgármester

Készült: 250 pld.
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A Petőfi téren a Hősi Emlékmű két oldalán lobogó tartó árbocok kerültek kiépítésre Molnár Ferencné képviselő javaslatára.
Lakossági kezdeményezésre nevet kapott kettő zártkerti út. A kezdeményezés célja lakcím létesítésének a lehetősége az
utakhoz tartozó zártkerti ingatlanokon. Az únyi 049 hrsz-ú önkormányzati közút az Öregszőlők utca nevet, míg az únyi 074
hrsz-ú pedig a Cseri szőlők utca nevet kapta.
A Cseri szőlők útján az ősz folyamán kiépítésre és beüzemelésre került az elektromos kisfeszültségű hálózat.
Az Önkormányzat kérte felvételét a Héthatár Egyesületbe, ahova teljes jogú tagként felvételt is nyert. Az Egyesület létre-
hozásának alapvető célja a Magyarország határai menti települések közötti szorosabb együttműködés elősegítése volt. Ez-
által az EU előírásainak, elvárásainak is megfelelő régiófejlődés, az esélyegyenlőség, a versenyképesség növelésének a
területén. Az együttműködés az összes önkormányzati feladatkörre kiterjedhetett.

Az Únyi Óvodában történt:

Eseményekben, közös tevékenységekben gazdag hónapokon vagyunk túl. A szeptember-október elsősorban az
10 új kiscsoportos beszoktatásáról szólt, arra törekedtünk, hogy számukra családias, derűs légkört alakítsunk
ki, ahová örömmel érkeznek. Nagy hangsúlyt fektettünk az egyéni bánásmódra, a gyermekek egyéni igényeinek
figyelembevételére. Az állatok világnapján több állat is érkezett az óvodánkba, hogy a gyerekek testközelből
ismerkedhessenek velük (ló, kutya, kígyó) Köszönjük Német Dedynek, hogy elhozta a lovát és gyermekek
kipróbálhatták a lovaglást. A „tök jó nap” keretében vidám beöltözős délelőttöt tartottunk, ahol finomságokat
kaptak a gyerekek, versenyjátékokat játszottunk, táncoltunk, tökös ajándékot vihetett haza minden óvodás.
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás, akit verssel-dallal köszöntöttünk.  A kiscsoportosok akik most
először vettek részt ovis ünnepségen nagyon bátrak voltak, senki nem sírt és minden gyermek oda mert menni
az ajándékáért a Mikuláshoz. Mikulás napján az iskolásokkal kölcsönösen megajándékoztuk egymást.

Karácsonyi ünnepségünket ebben az évben sokkal hamarabb december 12-én tartottunk, mert az óvoda már
december 15-én bezárja kapuit, mivel fűtéskorszerűsítésre kerül sor az intézményben. Karácsonyi
ünnepségünkön együtt énekeltünk, csillagszóróztunk az ovi karácsonyfája körül, ami alatt minden gyermek
talált egy kis ajándékot is.
Kívánunk Mindenkinek szeretetben, egészségben, közös boldog pillanatokban gazdag ünnepeket!

Únyi Óvoda Dolgozói

Óvodai hírek
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ KARÁCSONYI ÜZENETE

Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek. (János evangéliuma 1, 11-12.)
Jézus születése mai történet. A karácsony nem hagyományőrzésre, hanem a születés csodája előtti hódolatra hív. Miért
jött el Jézus ebbe a világba?
Jézus Krisztus a saját világába jött. Az a világ, az az élet az övé, amelyben terveket szövünk, számot vetünk, gyászolunk,
örülünk, veszítünk vagy nyerünk, elégedetten hátra dőlünk vagy éppen aggódva összébb húzódunk. Amit a magunk
világának gondolunk, amit a magunk életünknek tartunk. Ez a világ nem a miénk. Az életünk sem a miénk. A világ az övé.
A mi életünk is az övé.
Jézus Krisztus a saját világába jött. Értünk jött. De nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen.
A saját világába jött Jézust „nem fogadták be”. A „be nem fogadás” indulata ma is jól felismerhető. Sokan szeretnék
kitessékelni őt a világukból, az életükből. A karácsonyi történet Jézus születését, e világba való eljövetelét a mi világunk
történeteként mondja el. Ma is, velünk is, közöttünk is ez történik. Eljön. Igéje szól. Sokan nem fogadják be őt. 2000 éve
így van, s amíg világ a világ, mindig így lesz.
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” Akik befogadták őt, azok
visszanyerték azt, ami elveszett: visszakerültek oda, ahonnan kiestek. Akik befogadták őt, azoknak helyreáll a
szeretetkapcsolatuk Istennel és az emberekkel. Ott nincs maradása annak, ami idegen Istentől: harag, önzés, viszálykodás,
és helyet talál az, amitől mennyé lesz a föld: szeretet, öröm, szívesség, jóság, szelídség…
Azért született, azért jött el ebbe a világba, hogy mindezt elhozza. S akik nem kitessékelik őt, hanem befogadják, azokat
megajándékozza ezekkel a jókkal. Közénk jött, értünk jött, hogy gyermekeivé legyünk, örökösévé javainak:
bűnbocsánatnak, az új és az örök életnek. (Máté László igehirdetése alapján)

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI

December 24.  szombat Szenteste – Gyermekek karácsonya 16 óra templom
25.  vasárnap Úrvacsorai istentisztelet 11 óra
26.   hétfő Ünnepi istentisztelet 11 óra
31.   szombat Óévzáró istentisztelet 11 óra

Január          1.  vasárnap Újévi istentisztelet 11 óra gyülekezeti terem

Áldott karácsonyi ünnepeket, békességes új esztendőt!    Boross Géza lelkipásztor

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete IV. negyedéves ülései

1. ülés: 2022. október 17.
Napirend:
1. A „Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában”
című, TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015 azonosító
számú projekt megvalósítása érdekében érkezett Aján-
latok elbírálása az építési, szerelési munkálatok kivitele-
zése tárgyában
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
2. A „Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában”
című, TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015 azonosító
számú projekt megvalósítása érdekében érkezett Aján-
latok elbírálása műszaki ellenőri feladatok ellátása tár-
gyában
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3. Egyebek

2. ülés: 2022. november 28.
Napirend:
1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek
módosításának megvitatása, esetleges módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester

2.) Hozzájárulás Dorog Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Térségi Szociális Alapellátó
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításához
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Úny Község Képviselő-testületének 2023. évi
ülésterve
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
5.) Friedrich kérelme
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Egyebek

Református egyház rovata

Testületi Tallózó
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Térítési díjak 2023.
Gyermekétkeztetés

A diétás és nem diétás gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjai 2023. január 1-től

Óvodai
étkeztetés Nettó ár Áfa Összesen

Tízórai 130 Ft/fő/nap 35 Ft 165 Ft/fő/nap
Ebéd 345 Ft/fő/nap 93 Ft 438 Ft/fő/nap
Uzsonna 115 Ft/fő/nap 31 Ft 146 Ft/fő/nap

Összesen 590 Ft/fő/nap 159 Ft 749 Ft/fő/nap

Iskolai
étkeztetés Nettó ár Áfa Összesen

Tízórai 140 Ft/fő/nap 38 Ft 178 Ft/fő/nap
Ebéd 370 Ft/fő/nap 100 Ft 470 Ft/fő/nap
Uzsonna 120 Ft/fő/nap 32 Ft 152 Ft/fő/nap

Összesen 630 Ft/fő/nap 170 Ft 800 Ft/fő/nap
A gyermekétkeztetés lényeges kedvezményeket tartalmaz a
családon belüli gyermekek száma és a jövedelmi viszonyok
alapján.

Szociális felnőtt étkeztetés (ÖNO)

Szakfeladat
2023. február 1-jétől

Nettó ár Áfa Összesen
Szociális étkeztetés alapára 595 Ft/fő/nap 161 Ft 756 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás 850 Ft/fő/óra 0 850 Ft/fő/óra

Nappali ellátás 50 Ft/fő/nap 0 50 Ft/fő/nap

Demens nappali ellátás étkezés nélkül 50 Ft/fő/nap 0 50 Ft/fő/nap

A térítési díjak a nyugdíj mértékének függvényében kedvezményeket tartalmaznak.  A nyugdíjminimum (28.500 Ft) alatt
a térítési díj 0 Ft.

Hiperaktivitás, figyelemzavar: pszichiátriai betegségek-e valójában?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét?

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy gyermekével gond
van az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a problémára, vagy
másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos szakemberekre bízza a dolgot.

Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha
ugyanis a gyermek pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést írnak
elő. A szülőknek azonban két dologról rendszerint nincs tudomásuk:

– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek alap-
ján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek a tüneteknek szá-
mos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni
anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tudatmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal
közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a gyer-
mek kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, hogy a szer beadása után gyermeke „zombiként” vi-
selkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyer-
mek tüneteit elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt
veszélyes mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását.

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 született:
Lőrincz Krisztián János Kiss Alexandra és Lőrincz János gyermeke
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet és erőt, egészséget
gyermekük felneveléséhez!

Anyakönyvi hírek
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