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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

 

Az Únyi Újság 2006. áprilisi számából: 

FALUT ÖRTÉNET: A HÚSVÉTIŰNNEPKÖR SZOKÁSAI ÚNYON 

A húsvéti ünnepkör a farsang utolsó vasárnapja előtti vasárnappal kezdődik, és a 
pünkösd utáni szombattal ér véget. A szűkebben vett húsvéti idő a hamvazószerdával 
induló nagyböjt időszakát: a virágvasárnapot, az azt követő nagyhetet és kiemelt 
jelentőségű napjait, a nagycsütörtököt, a nagypénteket, a nagyszombatot és a húsvét 
vasárnapot foglalja magában.  
A keresztény világ különböző anyanyelvű, egymás mellett élő népeinek legnagyobb 
vallási ünnepei - közös gyökereik által - számos hasonlóságot mutatnak. Ezek 
többsége kiegészül régi pogány szokásokkal és emberi tapasztalatokkal, amelyek által 
a társadalmat összetartó, egységes szokásrendszerré szerveződtek.  
A háromkirályok napjától (január 6.-a) hamvazószerdáig tartó farsang - a név a német 

Fasching szóból ered - felszabadult életöröm kifejezésének időszaka volt. Egy parasztembernek egyébként is csak ekkor 
volt rá igazán ideje, ami egyúttal a fiatalok aktív párkeresésének és frigyre lépésének időszaka is. Únyon is az a mondás 
járta: ha rövid a farsang, a csúnya lányok is elkelnek, de ha hosszú, akkor csak a szépek, mert a legényeknek van idejük 
válogatni. Egy bizonyos, a legtöbb frigy a farsang idején köttetett.  
A farsang vasárnapjával kezdődő három napos bálokon - ezeken a 16 évesnél idősebbek vehettek részt - a helyi 
„cigányzenekar" húzta a talpalávalót a XX. század derekáig a Drobinoha-, a „Kubi-" és Poszlovszki kocsmában. Farsang 
idején nem maradtak el a különböző alakoskodások sem. Húshagyó kedd reggelén bekormozott arcú és maskarába 
öltözött legények (többen lánynak öltöztek) nemcsak jókedvűen búcsúztatták a farsangot, hanem köszöntésük során a 
lányos házaktól mindent vittek, amit találtak. Az összegyűjtött "zsákmányt" (elsősorban sonkát, kolbászt, tojást, bort, 
stb.) a Kovács-féle (Hangya) kocsmában elkészítették és megették emelkedő jókedv mellett. (Máriahalmon és Táton e 
szokást még kakasnyakazással toldották meg.) E „rablóhadjáratok" a valahai pogánykori időszak leányrablásainak 

megszelídült csökevényeinek tekinthetjük. 
A féktelen mulatozást a böjtfogadó szerda - hamvazószerda - zárta. E napon az 
őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejűkre, amely szokás a XII. századtól a 
pap által homlokukra rajzolt keresztvetéssé szelídült. Az e naptól húsvétig tartó 46 napos 
böjt - az úgynevezett böjthava (március) - a test és lélek megtisztulását szolgálta, hogy 
méltón fogadják a feltámadó Krisztust. A kereszténység korai időszakában a szigorú böjt 
idején csak kenyéren és vízen éltek, de a XX. századra a zsíros ételektől való 
tartózkodásra és a hegedű „eltemetésére" módosult. Böjti ételek közé tartozott Únyon is 
az aszalt gyümölcsökből készült leves, a hüvelyesek és a tésztafélék.  
A nagyhetet bevezető virágvasárnap - ekkor adták elő a passió egy változatát - Jézus 
jeruzsálemi bevonulására emlékeztet, s nálunk pálma híján barkaszentelésre került sor. 
Itt jegyzem meg, hogy országos hírűek voltak a budaörsi körmenet virágszőnyegei.  
A nagyhetet a lélek felemelkedésének áhítata hatotta át, s ez az öltözködésben is 
megnyilvánult.  
Az utolsó vacsora napján - nagycsütörtökön -, amikor a harangok Rómába mentek, az 
örökmécsest eloltották, a templomokban és az otthonokban letakarták a tükröket. 
Nagyszombatig a harangszót a toronyban lévő nagykereplő deszkára ütő kalapácsának 
hangja pótolta. Ezt például Máriahalmon a falut körbejáró, kerepelő fiúcsapat végezte.  
Nagypénteken, Krisztus kereszthalálának napján - a gyász miatt - mindenki sötétbe 
öltözött. A reformátusok is tartottak istentiszteletet 10 órakor, de a katolikusok a 10-es 
szentmisén előadták Jézus szenvedéseinek dramatizált változatát, az úgynevezett passiót. 
Az evangéliumi személyeket (Jézust, Júdást, Pilátust, stb.) a két világháború között 
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leginkább id. és ifj. Molnár János, Horváth Miklós, Petrovics János, Petro János alakították nagy átéléssel. A passiót az 
1950-es évekig adták elő. Krisztus sírjánál leventék és tűzoltók álltak díszőrséget puskával.  
E napon keresték a fiúk és legények azokat a fűzfavesszőket (8 darabot) - Jézust is 8 ágú vesszőnyalábbal korbácsolták 
meg -, amelyből négyszögűre font korbácsot készítettek. Ugyanakkor a lányok többnyire krepp-papír főztjéből a piros 
tojásokat készítették elő húsvét hétfőre.  
Nagyszombaton estefelé Krisztus feltámadásának örömünnepére az úgynevezett feltámadási kőrmenetre került sor. A 
lélek emelkedettségét a lányok fehér, és az asszonyok világosabb öltözéke is jelezte, valamint a piros templomi lobogók. 
A körmenetet a fiúk és férfiak vezették, akiket a lányok és asszonyok követték. A reformátusok ugyan nem tartottak 
körmenetet, de amerre a processzió elhaladt - vallástól függetlenül - gyertyák égtek az ablakokban. E mellett több helyen 
a református kisgyerekek áhítata és kíváncsisága fogadta a templomból induló - faluközpontot megkerülő - és oda 
visszatérő feltámadási körmenetet. 
A körmenettel együtt a böjt is véget ért, amit otthon töltött káposzta elfogyasztásával ünnepeltek meg.  
Jézus feltámadásának ünnepét a niceai (Kr. u. 325) zsinat a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első 
vasárnapra teszi. Ez a húsvéti ünnep a XI. században még 4 napos, de 1911-töl már csak 1 napos (a gyakorlatban 2 napos 
maradt).  
Húsvétvasárnap mindkét felekezetnél ünnepi istentiszteletre került sor: a reformátusoknál úrvacsoraosztásra, a 
katolikusoknál a szentmisén ételszentelésre (hús, sonka, tojás). A tojás egyébként a termékenység-varázslás eszköze és 
jelképe is. A tojás a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi, és ősidők óta a termékenység, valamint a tavasszal újraéledő 
természet szimbóluma volt. A máriahalomi Öregtemető egyik vaskeresztjének tojás alakú szelencéje a feltámadó 
Krisztust ábrázolja.  
A nagyhét vallási ájtatosságát a húsvét hétfő fölszabadult emberi örömeinek ünnepe követte, amikor a vasárnapi bált még 
ki nem pihent legények és fiúk „szagos vízzel" - a kannával való locsolás már nem divat Únyon a két világháború között - 
meglocsolták a lányokat, ha a köszöntő vers után erre engedélyt kaptak, s persze, miért is ne kaptak volna!?  
Vallásos köszöntő verseket ma már nem ismernek (korábban voltak), csak a ma is ismert formákat:  

Zöld erdőben jártam,  
Kék ibolyát láttam, 
El akart hervadni,  
Szabad-e locsolni? 

A locsolás jutalma piros tojás, fiúknak néhány fillér (ma több száz forint).  
A locsolás szokása a kutatók szerint a Jézus sírját őrző katonákhoz kapcsolódik, akik vízzel öntötték le a feltámadás hírét 
vivő asszonyokat. A locsolkodást követően a lányokat, asszonyokat enyhén megsuhintották aranyággal, vagy korbáccsal, 
hogy „kilisesek ne legyenek" (kilises = keléses ...), azaz elűzzék a nyavajákat, betegségeket, rontást, és ezáltal 
termékenyek maradjanak. E varázslást színes szalagokkal honoráltak. A fiúk és legények korbácsainak színes 
szalagerdeje erősítette rangjukat és öntudatukat.  
Mai húsvéti szokásaink - az egyházi szertartásrenden túl - jóformán már csak a locsolkodásban élnek. A korábbi 
szokásrendszer feltárásában Horváth Mihályné Tikász Erzsébet, id. Molnár János és felesége Bezzeg Mária, Kreitner 
Jánosné Molnár Ilona voltak segítségemre, amit újra megköszönök.  
 

A fenti hagyományok összegyűjtéséért és írásba foglalásáért köszönettel és hálával adózunk dr. Wagenhoffer Vilmos emlékének. 
 

 

Az újév új óvó nénivel köszöntötte az óvodásokat. Az elmúlt évben Éva néni úgy döntött másik óvodában folytatja munkáját. Ezt követően pályázat 
útján Kovács Zsanett Zsófia lett az új óvodapedagógusunk. Mindezektől függetlenül januártól Andi néni nem dolgozik tovább óvodánkban. 
Február végén megrendeztük óvodai farsangunkat, a mulatságon a szülők, testvérek is részt vettek.  A jelmezek mellett helyett kapott a tánc, ovis 
tombola, arcfestés és idén sem maradhatott el a finom fánk. Végezetül pedig azt a pici kis telet is elkergettük, ami még itt maradt. 
Márciusban a magyar nyelv hete keretein belül a magyar népmesékre terelődött a figyelem. Ezekben, a napokban az óvodások több népmesét is 
hallottak különböző formában, például a bábozás és a diavetítés mellett volt két vendégmesélőnk, két anyuka személyében, akik egy-egy népmesét 
mondtak el az óvodában. Köszönjük szépen! 
Nemzeti ünnepünket óvodán belül tartottuk meg, sajnos kevés létszámmal, mert ebben az időszakban többen lettek betegek. Az ő nevükben is 
készítettünk lobogókat és tűztük ki az emlékműnél.  
Áprilisban ízelítőt kaptunk az iskolából, mikor a nagyobb gyerekekkel részt vettünk az iskolában rendezett nyílt napon. A óvodások szívesen 
kapcsolódtak be a matematika órába, próbálták ki az interaktív táblát, majd az iskolásokkal közösen húsvéti díszeket készítettünk. Köszönjük 
szépen a lehetőséget az iskolának! 
A következő napon mi tartottunk nyílt napot, ahol a szülők betekintést kaphattak az óvoda életébe, s szívesen fogadtuk az óvodánkat választó 
gyerekeket és szüleiket. Akik lemaradtak erről a lehetőségről, szeretettel várjuk egy egyeztetett időpontban! 
Az óvodai beiratkozás minden tagintézményben egységesen 2014. április 14-15.  Lehetőség van a folyamatos felvételre, így egész évben tudjuk 
fogadni a gyerekeket. 
A Polgármester Úrnak és a képviselőtestületnek köszönhetően, folyamatban van a kerítés felújítása. Miután elkészült, a gyerekek birtokba vehetik, 
és biztonságban használhatják udvarunkat. 

Óvodai hírek 
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Készülünk a májusi ünnepekre, melyek közül egyik az óvodai ballagás. Ezen a napon két óvodásunkat engedjük el az iskolába. 
A nyári szünet várható időpontja. 2014. július 21. – augusztus 24. 
 

Gyer ünk  i b o l yá z n i !Gye r ünk  i b o l yá z n i !Gye r ünk  i b o l yá z n i !Gye r ünk  i b o l yá z n i !     
 
Árnyas  ker tben ,  fák  tövében,  
k i s  ibo lya  nő  szerényen.  
I l lata  a  magasba  szá l l ,  
Hi rdet i ,  hogy  tavasz  van már .  
 
Sok  ibo lya  t e r em ná lunk .  
Gyert ek ,  gyer t ek ,  ibo lyázzunk!  
Leszak ítunk  minden szá lat .  
Ak i  ügyes ,  ta lá l  százat .  
 
Kötünk  cs ínos  csokrocskákat ,  
Hazav is szük  jó  anyánknak .  
Hogy  megörül ,  meglát játok!  
Megér i  a  fáradságtok!  
  Osvát Erzsébet 
 
Kel l emes  Húsvét i  Ünnepeket  Kívánunk!  
   Az óvoda dolgozói 
 
 
 

 

 

Január 24-én került sor a 
félévi bizonyítványosztásra. 
Február 22-én az únyi 
iskolában farsangi bált 
rendeztünk tanulóinknak. A 
gyerekek rövid műsora és a 
jelmezesek felvonulása után 
kezdetét vette a mulatság, 
tánc, evés, ivás. Köszönjük a 
szülők segítségét a bál 
lebonyolításában!  
Március 15-én látványos 
zászlós tánccal, versekkel és 
dalokkal emlékeztünk meg 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseménye-
iről. Március 28-án 
medvehagymázni mentünk 
Pusztamarótra. A jó levegőn 
először aktívan gyűjtögettük 
a medvehagymát, majd a 
játéké lett a főszerep. 
Március 31-én nyílt napot 
tartottunk tanulóink és a 
leendő 1. osztályosok 
szüleinek. Április 10-én az 
óvodásokat és a szüleiket, 
óvónőket bemutató órával, 
kézműves foglalkozással 
vártuk.  
Az előző tanévben indult 
sportfoglalkozások idén is 
folytatódtak. Az április elején 

lezárult programsorozatunk 
alkalmat adott iskolánk 
tanulói számára, hogy meg-
ismerkedjenek, és kipró-
bálják magukat számos 
sportágban. A program célja 
az volt, hogy a gyerekeket 
ösztönözze a rendszeres 
testmozgásra, ami nem csak 
testi, de szellemi egészsé-
günkre is jó hatással van. A 
gyerekeknek lehetőségük 
volt többek között lovagolni, 
teniszezni, úszni, korcso-
lyázni, síelni de 
kipróbálhatták magukat az 
íjászatban és a vízilabdában 
is.   
 

 
 

Mivel minden foglakozás 
több alkalomból állt, így 
igazán jó alapokat szereztek, 
köszönhetően a felkészült 
oktatóknak. Az érdeklődés 
egyetlen alkalommal sem 
maradt el. A sport-
foglalkozások közül külön 

kiemelendő a lovaglás és az 
íjászat, melyek vitathatat-
lanul a legnagyobb sikert 
aratták a tanulók körében. 
 

 
 

Köszönetet mondunk 
Németh Dezsőnek, Dedinek, 
aki ingyen vállalja évek óta 
tanulóink lovagoltatását! 
 

 
 

Kis iskolánk diákjai aktívan 
részt vesznek a német nyelv 
ápolásában. Ebben az évben 
 több lehetőségünk adódott, 
hogy az únyi kisdiákokat 
bevonjuk a Német Nemzeti-
ség kultúrájának bemutatá-
sába. Ennek kapcsán 
izgalmasabbnál-izgalmasabb 
hagyományokat ismerhettek 

meg és próbálhattak ki a 
gyerekek. Ilyen volt a lányok 
körében nagy sikert aratott 
„sváb divatbemutató”, ahol 
egy igazi próbababát 
varázsoltunk el autentikus 
ruhadarabokkal, egy 80-100 
évvel ezelőtt élt meny-
asszonnyá. (Fekete ruhába 
öltöztetve, ahogy az akkor 
szokás volt.) 
Ettünk a magyarországi 
német háziasszonyok híres 
krumpli gombócából, melyet 
egy sváb recept alapján 
maguk a szorgos diákok 
készítettek (és jóízűen 
fogyasztottak) el. Vendégül 
láttuk a falu kovácsát, mely 
kapcsán egy, a kovács-
mesterségről szóló sváb 
néptáncot és annak dal-
szövegét is megtanultuk, 
majd el is jártuk.  
Látogatást tettünk a csolnoki 
 sváb faluházban, megismer-
kedtünk a dédszüleink 
idejében használt gyógy-
módokkal, vendégünk volt 
Mayer Teri néni 71 éves sváb 
asszony, aki mesélt 
gyermekkoráról, amikor a 
faluban szinte még mindenki 
„svábul” beszélt, megépítet-

Iskolai hírek 
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tük az „Ulmer Schachtel mini 
modelljét, amin a betelepülő 
svábok érkeztek Magyaror-
szágra 300-350 évvel 
ezelőtt, … . Szóval nem 
tétlenkedtünk német hagyo-
mányőrzés terén. A leg-
nagyobb öröm ebben, hogy 
minden kisdiák érdeklődve 
vett részt ezeken a 
programokon. Már várjuk a 
folytatást! 
Április 26-án néhány 3. 
osztályos tanuló részt vesz a 
Féja Géza Közösségi Házban 
megrendezésre kerülő vers-
mondó versenyen. Sikeres 
felkészülést kívánunk nekik! 
Április végén kerül sor az 1. 

osztályosok beiratkozására, 
melyre sok szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! 
A tavaszi szünet április 17.-
től 25.-ig tart. 
 

Áldott, Békés Húsvéti 
ünnepeket kívánunk az 
iskola közössége nevében! 
 

 

 

Füle Lajos 

FELTÁMADOTT! 
 

Húsvéti reggel 
Tavaszi kedvvel 

Zeng a berekben: 
Feltámadott! 

 
Egei kéklik, 
Szelei végig- 

Zúgják az erdőn: 
Feltámadott! 

 
Dongói dongják, 
Méhei zsongják, 

Kórusban mondják: 
Feltámadott! 

 
 
 
 

Lepkéi írják, 
Bimbói nyílják, 
Fűből virítják: 
Feltámadott! 

 
Égi madárkák 

Dalolva szántják 
Az új barázdát: 

Feltámadott! 
 

Tavasz van, íme, 
Hatalmas ige 

Zuhog a szívre: 
Feltámadott! 

 

 
Jézus feltámadása a mi reményünk garanciája 

Kedves testvérek, minden ünnepet kisebb 
vagy nagyobb készület előzi meg, ez így 
van a vallási ünnepeinkkel is. 
 

Amikor írom ezeket a sorokat még a 
nagyböjti idő tart, amely húsvétra készít 
fel bennünket. A készülettől függ az 
ünneplésünk. Bennünk van a vágy, hogy 
jól ünnepeljünk, ezért sokan imádsággal, 
jó cselekedetekkel, lemondásokkal és 
szentgyónással várjuk húsvétot. Egészen 
biztos, hogy a krisztusi szeretet útján egy 
kicsit előbbre jutunk. 
 

A lelki életünk javára szolgálhat, ha 
felidézzük mire is emlékezünk 
Nagyhéten? 
 

Jézus három éves szolgálata alatt szavával 
és tetteivel a köztünk lévő Isten 
szeretetéről tanúskodott. Tudta, hogy 
élete feláldozásával teszi rá a pontot az 
„i-re”.  
 

Ennek a kezdete, Virágvasárnap, 
Jeruzsálembe való bevonulása. Azért 
megy, hogy tanítványaival megünnepelje 
a zsidó húsvétot, azaz az Egyiptomból 
való kivonulást. Isten nem hagyta 
rabszolgaságba a népét, hanem Mózest 
küldte kiszabadítására. Miközben Jézusék 
erre emlékeznek, a vacsora közben két 
gesztussal örök példát és üzenetet hagy a 
tanítványokra, amik a szeretetének a 
kifejezői. 
 

Az első, hogy a vacsora közben 
megmossa a tanítványok lábát, ami az 

alázatnak a példája, hogy ők és mi is ezzel 
a szolgáló szeretettel éljük a 
mindennapjainkat. 
 

A második, vacsora közben isteni 
hatalmával a kenyeret és a bort az Ő 
testévé és vérévé teszi. Mit is jelent ez? A 
múltkor a gyerekeknek a szentáldozás 
fontosságáról beszéltem, azt mondja az 
egyik gyerek „fuj”, hogyan ehetjük Jézus 
testét?  
 

Mi nevelők és szülők, akik a gyerekeket 
segítjük a hit útján, a lelki szemeink előtt 
kell, legyen Jézus példája, hogy értünk 
adja az életét. Vajon mennyire van meg 
bennünk ez a szeretet, hogy tudunk-e 
magunkéból és magunkat másoknak 
ajándékozni. Ezzel a lelkülettel sejthetjük 
meg az Eucharisztiának azaz a 
Szentmisének az életalakító fontosságát. 
 

A Kedves Testvéreket, nagy szeretettel 
buzdítom a gyakori szentáldozásra, mert 
az örömmel megélt keresztény életünk 
segíthet a környezetünknek, hogy minden 
katolikus testvérünk éljen a Szentáldozás 
Nagy Ajándékával, mert olyan lelki erőt 
kapunk, amelyre mindannyiunknak 
szüksége van. 
 

Nagyböjtben minden pénteken 
keresztutat imádkozunk és megrendülve 
hallgatjuk, Jézus iszonyú fáradságát, 
amikor a kereszt súlya háromszor is a 
porba sújtja. De az igazi szeretet nem áll 
meg fél úton. Nagypénteken Jézus úgy 
halt meg, mint egy közülünk, sőt még 

szégyenletesebben, mint egy gonosztevő, 
de az elvetett mag, amit a Mester tanított 
és tett, harmadnapra meghozta a 
gyümölcsöt. 
 

A mennyei Atya Jézust feltámadásával 
újjá teremtette az emberi életet. 
 

Minket is, amikor megkereszteltettek a 
halálból átmentünk és elkezdődött 
bennünk az új élet. Az idei húsvét 
segítsen minket, hogy húsvét öröme, 
fénye űzze el a sötétséget és a 
reménytelenséget. Szenvedélyes 
szeretettel járjunk a hit útján, hogy a 
Szentlélek megtudjon ajándékozni az 
egység szeretetével. Legyünk nyitottak, 
figyeljünk egymásra, imádsággal és 
tettekkel is fejezzük ki a szeretetünket és 
akkor az Egyházunk nagy családjának 
áldásában és békéjében részesülünk. 
 

A Jóistenre időt kell szánnunk, hogy a 
gondolatainkban és a lelkünkben Isten 
jelen tudjon lenni. 
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok örömteli 
húsvéti ünnepet egyházközségünk 
minden tagjának. 
 

Úny, 2014. húsvétja                                    
 

Szeretettel és imádsággal: László atya  
 
 
Nagypénteken 15.00-kor lesz a keresztút, 

a Passio és a szertartás. 

 
 
 

Katolikus egyház rovata 
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐJE 

 „Mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan. beszélt nektek, 
amikor még Galileában volt" 
                                                                                                                                    (Lukács 24, 5-6.)  
 

A hétnek első napja emlékeztet Krisztus feltámadására, így az apostolok példája szerint lett a nyugalom napja. Vagy nem 
támasztja ez bennünk azt a gondolatot, hogy lelkünk nyugalma Üdvözítőnk feltámadásában lelte alapját? Vagy nem igaz-
e, hogy Urunk feltámadásának tiszta megértése a Szent Lélek ereje által biztosítja számunkra a békességet? Mi, akik 
hiszünk Krisztus feltámadásában, bemegyünk a nyugalomba, ahogy Ó is nyugszik az Atya jobbján. Benne nyugszunk, 
mert műve be van fejezve: feltámadása a pecsét, hogy Ó már mindent elvégzett, ami az övéi megmentéséhez szükséges. 
Ha most lélekben együtt elzarándokolunk arimathiai József sírjához, és megtekintjük a helyet, ahol az Úr feküdt, legyen 
biztos a reménységünk.  
Komoly kívánságom, hogy ti, akik üdvötöket eddig az ellenkező irányban kerestétek, felhagynátok reménytelen 
fáradozásotokkal és felfognátok, hogy Krisztus közel van hozzátok. Ha pedig szívvel hisztek benne és szájjal 
megvalljátok, üdvözülni fogtok.  
 

Jézus él, tehát üdvözíthet mindenkor. Összes tennivalónk abból áll, hogy hitünk szemét ráirányítsuk. Ö 
tulajdonunkká lesz és megment: de ne keressétek a holtak között az élőt, mert Ö feltámadt!  
                                                                                                                                                              (Spurgeon nyomán)  
 

Gyülekezetünk ünnepi alkalmai a templomban 
 

április  17.  nagycsütörtök  17 óra bűnbánati istentisztelet  
18.  nagypéntek  17 óra bűnbánati istentisztelet  
20.  húsvét    11 óra ünnepi úrvacsorai istentisztelet  
21.  húsvéthétfő  11 óra ünnepi istentisztelet 

 

Alkalmainkra szeretettel várjuk gyülekezetünk minden tagját.  

Minden testvérünknek Istentől megáldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!  

Boross Géza 
lelkipásztor 

 

 
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

I. negyedéves ülései 
 

I. ülés: 2014. január 30. 

Napirend: 
1.)  A tagintézmények 2014. évi költségvetési tervezetének a 
megvitatása és elfogadása 

Előterjesztő: Pósfai József polgármester 
2.) Úny Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
tervezetének a megvitatása, elfogadása 

Előterjesztő: Pósfai József polgármester 
3.) Úny Község Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve 

Előadó: Pósfai József polgármester 
4.) Úny Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzata és a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Alapító 
Okirat módosítása 

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző  
5.) A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó 
szabályokról szóló rendelet 

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző 
6.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó szabályokról szóló rendelet 

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző 

7.)  Egyebek. 
 
II. ülés: 2014. február 06. 

Napirend: 
1.)  A Tagóvoda pályázati lehetősége az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól 2014. (I. 31.) BM 
rendelet alapján 
Előadó: Pósfai József polgármester 
2.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előadó: Pósfai József polgármester 
 
III.  ülés: 2014. március 04. 

Napirend: 
1.)  Az Újtelep 2005 szolgáltató Kft. újbóli tisztított szennyvíz 
elhelyezési kérelme 
Előterjesztő: Pósfai József polgármester  
2.) Döntés az adósságkonszolidációban nem részesülteknek 
járó önkormányzati támogatás megigényléséről 

Református egyház rovata 

Testületi Tallózó 
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Előterjesztő: Pósfai József polgármester 
3.) Döntés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igényléséről 

Előterjesztő: Pósfai József polgármester 
4.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
munkájáról 

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző  
5.) A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző  
6.) Egyebek. 
 
IV.  ülés: 2014. április 03. 

Napirend: 

1.) Az Újtelep 2005 Szolgáltató Kft. újbóli tisztított szennyvíz 
elhelyezési kérelmének újratárgyalás 

Előterjesztő: Pósfai József polgármester  
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 
és igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelettervezetének az elfogadásához való hozzájárulás 

Előterjesztő: Pósfai József polgármester  
3.) Úny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 19/2011. (XII. 10.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző 
4.) Egyebek 

 
 

Költségvetési terv 2014. 

Úny Község Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 
rendeletében a 2014. évi bevételi főösszeget 46.284.000 Ft-
ban, a kiadási főösszeget  56.533.000 Ft-ban hagyta jóvá. A 
költségvetési hiány finanszírozására, az előző évi  10.249 ezer forint 
pénzmaradvány nyújt fedezetet, amiből 3 millió Ft kamatmentes 
kölcsön, a Megyei Önkormányzattól.  
A működési költségvetés 31 339 ezer forint, ezen belül a kiemelt 
előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozta meg: 

a) Személyi juttatások:      7 633 ezer forint 
b) Munkaadót terhelő járulékok:    1 893 ezer forint 
c) Dologi kiadások:         15 199 ezer forint 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:    2 324 ezer forint 
e) Speciális célú támogatások  

(Óoda, ÖNO, Kistérség):     4 289 ezer forint 

A Felhalmozási előirányzat 24 130 ezer Ft. 
 

Intézmények tervezett, működési kiadásai: 

Intézmény 
Működési 
kiadások 

Önkormányzati 
támogatás 

Únyi Hivatal     14 224 000 Ft 6 435 000 Ft 
Óvoda 11 812 000 Ft 5 959 000 Ft 
Iskolai étkeztetés 3 430 000 Ft 1 370 000 Ft 
Gondozási Központ  6 872 000 Ft       373 000 Ft 
Művelődési ház      1 124 000 Ft      165 000 Ft 
Könyvtár       806 000 Ft 806 000 Ft 
Védőnői szolgálat 191 000 Ft 191 000 Ft 

 

 
A Kommunális adóról 

Az elmúlt évben, a költségvetési 
koncepció készítés során azzal 
szembesültünk, hogy az államtól kapott 
bevétel és a saját bevételek nem fedezik 
az önkormányzat működési kiadásait. A 
kiadások már a minimálisra 
visszaszorításra kerültek, ezért a 
bevételek növelésével lehetett csak 
korrigálni a költségvetési hiányt. A 
bevétel növelésére pedig egyetlen 
lehetőség volt a helyi adó kivetése, ezért 
a képviselő-testület megalkotta a 
kommunális adóról szóló rendeletét. 
2014. január 1-től, ingatlanonként évi 
12.000 Ft kommunális adó került 
bevezetésre. Az idei költségvetés 
alátámasztotta a 2013. évvégi 
félelmeket, a tervezett 3 millió Ft 
kommunális adó szükséges az 
önkormányzat működéséhez 
(intézmények működtetése, szociális 
ellátások kifizetése, elengedhetetlen 
karbantartási munkák, stb.). 

Idén megjelent rendelet arról, hogy az 
adósságkonszolidációban részt nem vett 
önkormányzatok fejlesztési támogatásra 
nyújthatnak be igényt. A támogatás 
mértéke 2014-ben az 501-1000 lakos 
közötti települések esetén maximum 10 
millió forint. Úny Község 
Önkormányzata a maximális összegre 
az igényt benyújtotta, a támogatást meg 
is kapta az alábbi fejlesztési célok 
megvalósítására: 
1.) Óvoda régi épületrészén a 10 db 
nyílászáró cseréje megfelelő 
hőszigeteltségűre: 1,8 millió Ft 
2.) Beloiannisz utca burkolatának 
felújítása felületi zárással, 85 m 
hosszan, padkajavítással 5,0 millió Ft 
3.) Művelődési ház vizesblokkjának 
felújítása ajtócserével, új vízvezeték és 
új szerelvények beépítésével, falak 
újraburkolásával 1,4 millió Ft. 
4.) Művelődési ház belső 
berendezéseinek cseréje: 100 db szék, 

20 db asztal, 30 m2 függöny beszerzése 
1,8 millió Ft. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a 10 
millió forintot fejlesztésre kell 
felhasználni, működésre nem 
számolható el, ezért van szükség a 
működési kiadásokhoz a kommunális 
adó összegére.  
A Hivatalhoz, ~100 fő aláírásával, a 
kommunális adó rendelet 
újratárgyalását, illetve az adó eltörlését, 
vagy mérséklését kérő „Aláírási íveket” 
adott le az aláírók képviselője, amiről a 
Képviselő-testületet 2014. április 3-án 
megtartott rendkívüli ülésén 
tájékoztattuk, az aláírók képviselőjének 
a választ a polgármester megküldte és 
hirdetményi úton az aláírók 
értesülhettek a válaszról. 
A válaszból kiemelem, hogy a helyi 
népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló jogszabályok 
megváltoztak. A népszavazás 
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kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló, 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (továbbiakban 
Nsztv.) van jelenleg hatályban, amely a 
népi kezdeményezést, mint helyi 
közhatalom gyakorlási formát 
megszüntette, csak a helyi népszavazás 
intézményét hagyta meg.  
Az Nsztv. (2)  bekezdése alapján “Nem 
lehet helyi népszavazást tartani  

a) a költségvetésről és a 
zárszámadásról,  

b) a helyi adókról,  
c) a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozó személyi és szervezetalakítási 
kérdésről,  

d) a képviselő-testület feloszlásának 
a kimondásáról. “ 
Megértjük az adózók problémáját és 
higgyék el, ha más lehetőség lett volna, 
nem kerül bevezetésre a kommunális 

adó. A jövő évi bevételeket megalapozó 
rendeletek, határozatok felülvizsgálata 
során a kommunális adóról szóló 
rendelet is felülvizsgálatra kerül. 
Köszönöm minden adózónak, aki 
önként, időben eleget tett adófizetési 
kötelezettségének! 
 

Tisztelettel: Kovács Gyuláné jegyző  

 
 

A szemétszállítást szabályzó változások 

2013-ban Úny Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete, 14 társával együtt, 
a hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátását átadta a 
Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. 
Ennek következtében a 
háztartási szilárd hulladék 
elszállításáról, kezeléséről a 
Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társuláson keresztül 
gondoskodik a képviselő-
testület. A törvényi 
szabályozás értelmében a 
társult településre is 
vonatkozó, a települési 
hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásának 
és igénybevételének 

szabályairól szóló 
rendeletet Dorog Város 
Képviselő-testülete fogadja 
el. Úny Község 
Önkormányzata Képviselő-
testületének a települési 
szilárd hulladékra 
vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 
19/2011. (XII. 10.) 
önkormányzati rendeletét 
ezért kellett hatályon kívül 
helyezni. 
A közszolgáltató 
(VERTIKÁL-JUNK Kon-
zorcium Székhelye: 8154 
Polgárdi, Bocskai út 39.) 
évente egy alkalommal 
köteles – tavaszi (március 1 
– május 31.), vagy őszi 

(szeptember 1 – november 
15-ig) időszakban – az in-
gatlanhasználó bejelentésé-
re, egy héttel előre egyezte-
tett időpontban házhoz 
menő lomtalanítást szer-
vezni. 
A közszolgáltató évente két 
alkalommal – tavaszi 
(április 1 – április 30.) és 
őszi (november 1 – 
november 30) időszakban - 
az önkormányzatokkal 
történt megállapodás 
alapján zöldhulladék 
gyűjtést végez. 
A közszolgáltató a kötelező 
közszolgáltatás keretében 
papír és műanyag hulladék-
ra biztosít házhoz menő 

szelektív gyűjtést. A sze-
lektíven gyűjtött hulladé-
kot, első sorban az arra 
rendszeresített zsákokban, a 
közszolgáltató által előre 
meghirdetett napokon (ha-
vonta egyszer) kell kihe-
lyezni elszállítás céljából. 
Többen jelezték, hogy a 
szabvány zsák egy hónapra 
kevés. Szolgáltató tájékoz-
tatása szerint plusz zsákot 
nem biztosít, viszont ha át-
látszó zsákban (fontos 
hogy lássák, mi van ben-
ne!!!) helyezi ki a lakosság 
a szelektíven gyűjtött több-
let hulladékot, vállalták, 
hogy elszállítják.  

 

 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztatjuk Önöket a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselők választásának Úny községi eredményéről. 
 

Szavazatok száma pártlistánként 

Ssz. PÁRTLISTA NEVE 
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

1 MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT - 
2 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT - 
3 SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI - 
4 FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT - 
5 ÚJ DIMENZIÓ PÁRT - 

6 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

163 

7 SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT - 
8 LEHET MÁS A POLITIKA 23 
9 JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG 1 
10 ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT - 
11 MAGYAR MUNKÁSPÁRT 8 
12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA 1 
13 KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT - 
14 EGYÜTT 2014 PÁRT 3 
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15 ZÖLDEK PÁRTJA 3 
16 ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1 

17 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, 
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 

68 

18 JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 57 
 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 328 

 
Szavazatok száma jelöltenként 

Ssz. JELÖLT NEVE JELÖL Ő SZERVEZET 
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

1 
Dr. Völner Pál FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 
168 

2 Pogány István ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1 
3 Dr. Nyirán Gergely FÜGGETLEN JELÖLT 5 
4 Nunkovics Tibor JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 60 

5 
Makai Balázs István KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT 

NÉPPÁRT 
- 

6 Rajczy Péter JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG 1 
7 Prommer Mátyás LEHET MÁS A POLITIKA 20 
8 Bartha Mihály Józsefné MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT - 
9 Balázs Mária Borbála MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT - 

10 

Dr. Vadai Ágnes MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, EGYÜTT – A 
KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, DEMOKRATIKUS 
KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, 
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 

75 

 Összesen A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma  330 
 

 
 

 

Húsvéti finomság 

Sonkakrémmel töltött tojások 

Hozzávalók 3 adaghoz 
� 6 db főtt tojás kemény 
� 10 dkg főtt sonka  
� 1 evőkanál mustár  
� 1 db újhagyma  
� 5 evőkanál majonéz  
� só, bors  
� retek, petrezselyem zölda 

díszítéshez 
� zöld saláta, paradicsom a 

tálaláshoz 

 

Elkészítés 
1.) A sonkát aprítsuk össze egy konyhai 
robotgépben, vagy pedig késsel jó apróra. 
2.)Vágjuk félbe a főtt tojásokat és vájjuk ki a 
sárgájukat. Törjük össze egy villával. Keverjük 
össze a mustárral, majonézzel, sonkával és az 
apróra vágott újhagymával. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. 
3.) Töltsük vissza a félbe vágott fehérjékbe. 
Petrezselyemzölddel és retekkel, vagy egyéb 
színes zöldséggel díszítsük. Tálaljuk zöld 
salátával. 

 

 
 

Húsvéti köszöntés

Tóth Sarolta 

Áldott húsvétot!Áldott húsvétot!Áldott húsvétot!Áldott húsvétot!    

A keresztények ünnepén 
lelkünkben újjáéled a remény. 

Krisztus halála megváltott minket, 
megbocsátott a bűnösöknek. 

Életre kel a természet, 
virágba borult fák ígérnek 

életet adó termést az embereknek. 
 

 
 

Sok kedves népszokás emlékeztet, 
örüljetek a kikeletnek. 

A tojás a termékenység, 
locsolás a víg üdítés jelképe, 

húsvéti nyúl gyerekek örömére, 
véletlenül került húsvét képébe. 

Ünnepeljünk együtt, 
egymást köszöntve, egészségre, 

új életre, örömre. 

 

 

Húsvét 


