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Testületi ülés szeptemberben
Szeptember 22-én tartotta soron következő ülését az újszentiváni képviselő-testület. A tagok elé számos téma került.
Az ülésen először Putnik Lázár polgármester az új óvoda átadásáról beszélt. Mint mondta, reményei szerint mindenkinek tetszik majd az új intézmény. Az átadó ünnepségen dicsérték az épületet, a nagy udvart benne az ovifoci pályával,
s nem utolsó sorban a szép kerítést. A szülők és a gyerekek
visszajelzése is nagyon pozitív – tette hozzá.
A polgármester elmondta, a szokásoknak megfelelően idén
is tűzifával segítenek majd a rászorulóknak. Ennek anyagi
fedezetét pályázati úton próbálják majd előteremteni. A tervek szerint november végén tudják majd kiszállítani a tűzifa egy részét, azonban a pályázatot ennél hamarabb kiírják
majd, hogy a rászorulók minél hamarabb be tudják adni azt
az önkormányzatnak.
A testületi ülésen elhangzott, hogy új helyszínre szeretnék
felépíteni az Újrahasznosítási központot. A régi terveket az
új helyszín adottságainak megfelelően alakították át. és már
el is készültek.
Szóba került a sportcsarnok bérleti díjának kérdése is. A
képviselők úgy döntöttek, hogy 500 forinttal megemelik a
díjat, így az óránként 3.000 Ft lesz. Az emelést az elvégzett
felújítások indokolják.
A sportpályával kapcsolatban, az az igény merült fel, hogy
legyen egy meghatározott nyitvatartási ideje, amelyet táblán
függesszenek is ki. Erre azért van szükség, mert előfordul,
hogy esténként illetéktelenek dorbézoltak a területen.
Putnik Lázár ismertette a képviselőkkel, hogy „Közművelődési hozzájárulás” elnevezésű pályázaton 382 ezer forintot nyert az önkormányzat. Azonban a település 1,5 millió
forint támogatásra pályázott, amely mellé 1 millió forintos
önrészt vállalt. A kiíró ezt az önrészt elvárja, azonban ehhez mérten a 382 ezer forintnyi támogatás kevés. Az önkormányzat azt kérte a kiírótól, hogy arányosan csökkentse az
önrész mértékét is. Válasz egyelőre még nem érkezett.

A polgármester testvértelepülési kapcsolat kialakítását javasolta a romániai Csíkszentdomokos településsel. Mint
mondta, már felvette a kapcsolatot a település vezetőivel,
akik nyitottak a kezdeményezésre. Első lépésként egy megkeresést küld Újszentiván Csíkszentdomokosra, ott megtárgyalják, és ezt követően lehet megtenni a következő lépéseket. „Ebből egy jó, mindkét település lakosai számára
gyümölcsöző együttműködés lehet.” – mondta Putnik Lázár.
A testületi ülésen elhangzott, a sportpálya mögötti területen egy vállalkozás lakóházakat szeretne építeni, ezért kéri a
telkek belterületté történő átminősítését. Ennek költségeit a
vállalkozás állná.
Putnik Lázár bejelentette, hogy a dr. Zélity Lászlótól, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjétől új körzeti megbízott
kinevezését kérte. Mint mondta, sajnos a képviselő-testület
nem volt elégedett az eddigi KMB-s munkájával. A polgármester azt is elmondta, a település szívesen biztosítana az
új körzeti megbízottnak szolgálati lakást annak érdekében,
hogy minél többet legyen jelen a településen.
A képviselők tárgyalták egy rendezett piac kialakításának
lehetőségét is. Putnik Lázár elmondta, lehetne pályázni egy
normális piac kialakítására, de az elég sok pénzbe kerülne,
mivel többek között szociális létesítményeket is kellene építeni, amely megdrágítaná az építkezést. Éppen ezért saját
erőből kellene kialakítani egy olyan helyet, ahol jobb körülmények között lehetne árulni.
A Digi televízió azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy
egy 30 méter magas átjátszó tornyot szeretne telepítne a faluba, hogy így javítsa a szolgáltatás minőségét, bővítse szolgáltatási területét, ezáltal nagyobb verseny alakulhasson ki
a szolgáltatók részéről az előfizetőkért. Kérték a képviselőtestülettől lehetséges helyszínek kijelölését. Döntés ebben az
ügyben nem született.

Falugyűlésre várták a helyieket
elnöke a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program megvalósulását ismertette. Kónya Tünde, az SZKTT Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezetője a központ működését ismertette. Juhász Tibor háziorvos pedig a település
lakosságának egészségügyi állapotáról számolt be a megjelenteknek.
Eredményesen védik a határt

A képviselő-testület szeptember 22-én közmeghallgatással
egybekötött falugyűlést tartott a polgármesteri hivatalban.
A rendezvényen 5 témáról hallgathattak beszámolókat az
érdeklődők. Éberhardt Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2016.
évi tevékenységét mutatta be. Makra Gábor, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. részlegvezetője a hulladékszállítás
számlázásáról tájékoztatta az érdeklődőket. Gyuris Zsolt, a
Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Kiszombori Határrendészeti kirendeltség feladata az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, a határ rendjének fenntartása, valamint a külföldiek ellenőrzése. Illetékességi területe a Tisza és a Maros között terül el, 9 települést
és egy településrészt foglal magába. Ezen a majdnem 500
négyzetkilométernyi területen közel 45 ezer ember él. Emellett 48.244 méter szárazföldi és 583 méter vízi határszakasz
tartozik az ellenőrzésük alá. A kirendeltség munkáját elsősorban a változó intenzitású személy- és járműforgalom, valamint az illegális bevándorlás befolyásolja a legjelentősebb
mértékben. – mondta Éberhardt Gábor.
A főtanácsos kiemelte, 2016-ban eddig a szakmai feladatok
teljesítése során a kirendeltség munkatársai összesen 7.927
fővel szemben intézkedtek, és ebből 3.095 ügyben kellett intézkedni, illetve eljárást kezdeményezni.
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A legnagyobb kihívást jelenleg az illegális bevándorlás jelenti. A helyzet eredményes kezelése érdekében törvényt is
módosított a parlament. Az új rendelkezés alapján a határtól
számított 8 kilométeres sávon belül elfogott illegális határátlépőket visszakísérik Szerbiába. Ez a változás érdemben befolyásolta a kirendeltség dolgozóinak munkáját, megváltoztatta
az a migránsok magatartását, valamint újabb módszerek
alkalmazását hozta az embercsempészeknél is. Eredményeként azonban jelentősen csökkentek a kísérletek. – emelte
ki az ezredes.
Éberhardt Gábor elmondta, illetékességi területükön tavaly 749, idén pedig eddig 739 határsértőt fogtak el. Hozzátette, a határzár miatt újabb útvonalakon jelentek meg a
migránsok, mivel a magyar –szerb határon nem tudnak átjutni, azért megpróbálnak délebbre, a szerb-román határon
át, majd onnan Magyarország területére lépni. Véleménye
szerint azonban 2016-ban az előző évihez képest érdemben csökkenő illegális határátlépéssel számolhatnak majd,
amely a jogszabályi környezetnek, a megerősített létszámnak és az eszközrendszer fejlesztésének köszönhető.
A határátkelő helyeken számottevő változás nem történt az
előző évhez képest. Kiszomboron 15 százalékkel csökkent a
személyforgalom, de így is több mint 1 millió ember lépte
át itt a határt. Tiszaszigeten minimális az átkelők számának
emelkedése, a járműforgalom azonban itt is csökkent 4 százalékkal.
Éberhardt Gábor elmondta, a kirendeltség a 2016. évre kitűzött szakmai céljait megvalósított, sőt a legtöbb szakterületen túl is teljesítette azokat.
Államosították a szemétszállítást
Makra Gábor, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. részlegvezetője elmondta 2016. január 1-jétől a lakosságnak lehetősége van 60 literes hulladékgyűjtő edény után kérni a
számlázást. Azt egyedülállók kérhetik, és szükség van hozzá
egy önkormányzati igazolásra is. Azok a családok, ahol többen élnek, a közszolgáltatónál kérvényezhetik a 80 literes
gyűjtőedény utáni számlázást. Mindkét igénylés feltétele,
hogy a szerződésnek megfelelő méretű kuka rendelkezésre
álljon.
Makra Gábor kiemelte, január 1-jétől jelentős változások
következtek be a hulladékszállításban azzal, hogy a kormány
államosította ezt a közszolgáltatást. Eddig az önkormányzat
látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat, Újszentivánon egy szerződés alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. végezte el a munkát. A bevételek a szolgáltatót illették. Azonban április 1-től a közszolgáltatást továbbra
is a helyi szolgáltató látja el, de a díjat már a frissen alapított
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szedi be és osztja vissza a szolgáltatóknak. Törvény
szerint a számlát április1-től a Koordináló szervezet küldené ki, azonban az országos rendszer kialakításának nehézségei miatt a cég még eddig nem küldött számlát. Jelenleg
az a helyzet, hogy az állami cég szerződést kötött a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft-vel, hogy a saját számlázási
rendszerükből az NHKV Zrt. nevében állítson ki számlát.
– mondta Makra Gábor. Hozzátette, előreláthatóan az elmaradt számlákat a közeljövőben fogják a lakosok megkapni.
Először egy áprilisi, majd egy május-júniusi számla érkezik.
A számlák fizetési határidejét a tervek szerint úgy állapítják
majd meg, hogy az ne egyszerre terhelje a lakosságot.
A részletfizetés és a fizetéssel kapcsolatos méltányossági kérések elbírálása a Koordináló szervezet hatáskörébe tartozik. A tervek szerint az első számlák kiküldésekor egy rövid

tájékoztatást is eljuttat a lakosoknak a cég, – mondta Makra
Gábor.
A hulladékszállítás zökkenőmentes ellátása érdekében a
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft-ből kivált a hulladékszállítási ágazat és létrejött a feladat elvégzésére a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Az új céggel az újszentiváni önkormányzat már megkötötte a közszolgáltatási szerződést így a településről a megszokott módon, folyamatosan viszik el a szemetet.
Sikeres és eredményes a szociális ellátás Újszentivánon
A születéstől a sírig foglalkozunk az emberekkel – kezdte
beszámolóját Kónya Tünde, az SZKTT Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetője.
Az újszentiváni idősellátás két fő szolgáltatás keretében, az
idősek nappali ellátása, valamint a házi segítségnyújtás formájában szerveződik. Mind a kettő ellátás során teljes körű
gondozás valósul meg, amelynek fő szempontjai a fizikai ellátás, az egészségügyi ellátás, a mentális egészségvédelem,
a szabadidő hasznos eltöltése, valamit a társas kapcsolatok
megtartása – mondta Kónya Tünde.
A házi segítségnyújtás során az ellátott otthonában szakképzett gondozónők segítik az önálló életvitel fenntartását. A
személyes gondozás keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatokat látják el a szakemberek. A szociális segítés
pedig elsősorban a háztartásvitelben való segítségnyújtást
jelenti.
Az idősek nappali ellátásában a környezeti és személyi higiéné szempontjából a tájékoztatás az elsődleges. A szakemberek segítenek a mindennapi használati eszközök használatában, valamint lehetőség nyílik a különböző praktikák,
fortélyok átbeszélésére is – tette hozzá az intézményvezető.
Az egészségmegőrző előadásokon többek között a háziorvos
tartott tájékoztatást az idényszerű járványokról, valamint a
különböző rehabilitációs lehetőségek igénybevételéről.
Kónya Tünde elmondta, rendszeresen szerveznek szellemi
és mentális egészségmegőrzést célzó programokat is, ahol
lehetőséget biztosítanak társasjátékok igénybevételére, amelyek igen népszerűek. A báli szezon beköszöntével vendégül
látták az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ telephelyein
működő idősek nappali ellátását igénybe vevő időseket –
tette hozzá az intézményvezető.
A Központ szociális étkezést is biztosít. Ezt azok vehetik
igénybe, akik életkoruk, egészségi állapotuk alapján rászorulnak és maguknak, illetve eltartottjaik részére napi meleg ételt más módon nem képesek biztosítani. Az ételt akár
helyben is elfogyaszthatják, de elvitelre vagy kiszállítással is
kérhetik.
A családsegítés és a gyermekjóléti ellátások változtak 2015.
év végén. Januártól a két szakfeladat ellátása összevontan
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működik az önkormányzat épületében Család és Gyermekjóléti Szolgálat keretében – mondta Kónya Tünde. Hozzátette, a korábban elérhető szolgáltatások megmaradtak, de
további új szolgáltatások igénybevételére is lehetőség nyílik.
Az ellátás bárki számára elérhető, azonban jellemzően a nehéz élethelyzetű, szociális és mentálhigiénés problémával
küzdő egyének, családok veszik igénybe. A munkatársak
rendszeresen tartják a kapcsolatot a családokkal, azonban
lehetőség van egyszeri igénybevételre is – hangzott el a beszámolóban.
A családgondozó a szociális segítőmunka keretében a településen segíti a rászorulókat a problémáik megoldásában,
céljaik elérésében.
A településen élők gyakran fordulnak a Szolgáltatóhoz anyagi jellegű nehézségekkel, valamint nagy számban jelentek
meg információk beszerzése és ügyintézésben való segítségnyújtás miatt is – folytatta Kónya Tünde. A legnagyobb
igény a mentális támogatásra, valamint az ügyintézésre mutatkozott. Az ügyintézés körében nagyon széles a paletta,
a leggyakoribb esetek: a közmű elmaradások rendezése, a
különböző pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének
segítése, a gyermekek beíratásának támogatása – mondta az
intézményvezető.
Kónya Tünde a folytatásban elmondta, a gyermekjóléti alapellátás a család támogatása érdekében hozzájárul a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítéséhez, veszélyeztetettsége megelőzéséhez, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A településen a gyermekjóléti szolgálatnak a jelzőrendszeri tagokkal kiváló az együttműködése, amelynek köszönhetően az
információáramlás gyors és hatékony. A tagok aktívak és
rendszeresen vesznek részt az esetmegbeszéléseken is.
A bölcsődéről szólva Kónya Tünde hangsúlyozta, nagyon
büszkék az ott folyó magas színvonalú munkára, amely
példa minden más intézmény számára. Olyan lehetőséget
biztosítanak a családoknak, ahol a szülő és gyermeke élvezheti az együttlét örömét, a gyermekek megtapasztalhatják
a szabadjáték örömét, kedvükre mozoghatnak, értékes irodalommal találkoznak, és beszélő környezetben sajátítják el
anyanyelvüket.
Átlagos a településen élők egészségi állapota, bár az
egészségnapoknak egyértelműen látszanak a pozitív hatásai
Juhász Tibor háziorvos beszámolójában elhangzott, jelenleg
a praxisába 1713-an vannak bejelentkezve, túlnyomó részben helyi lakosok. A település lakosainak egészségi állapotáról szólva Juhász Tibor elmondta, a gyerekeknél továbbra
is a felső légúti-, valamint a gyomor-bél rendszeri vírusos,
vagy bakteriális fertőzések a leggyakoribbak. Szerencsére
Újszentivánon kevés a krónikus betegségekkel küzdő gyerek. Néhány ételérzékenységgel rendelkező, diétára szoruló gyerek található a faluban. Rosszindulatú betegség miatt
egy gyerek áll kezelés alatt.
A felnőtt paciensek körében továbbra is a szív- és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribbak – folytatta Juhász
Tibor, aki hozzátette, több cukorbeteg is van a településen,
akik többségét diétával és tablettával kezel.
Daganatos megbetegedéssel 82 főt kezelt, idén 9 új megbetegedést észlelt. Juhász Tibor elmondta, a település csatlakozott az Országos Tisztiorvosi Hivatal által a megyében
szervezett vastagbél-daganat szűréshez.
Krónikus légúti megbetegedések viszonylag gyakoriak, ezek

többnyire dohányzás, vagy más káros anyag hosszú távú belélegzése miatt alakulnak ki. A leggyakoribb egészségügyi
probléma Újszentivánon a mozgásszervi betegség – folytatta a település háziorvosa. Sok esetben sem gyógyszerrel,
sem fizikoterápiával, sem műtéti úton nem tudnak segíteni.
Juhász Tibor kiemelte, Újszentivánon a betegségek előfordulása korosztályonként az országos átlag alatt van, nincs
kirívó eltérés. Azt is elmondta, szeretné folytatni az évenként megrendezésre kerülő egészségnapok szervezését,
amelynek célja a megbetegedések minél előbbi felismerése,
kiszűrése és megelőzése.
Október elejétől még egészségesebb az ivóvíz Újszentivánon
Október elején elindult az arzénmentes ivóvíz szolgáltatása Újszentivánon. Bár még csak a próbaüzem zajlik, mégis
mindenki már a tisztított ivóvizet fogyaszthatja a saját otthonában.
A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Európai Uniótól 890 millió forintot, a központi
költségvetésből pedig 334 millió forintot nyert Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó vízminőség-javító fejlesztésére, a lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátására. Az összeget a tagönkormányzatok 237 millió
forinttal egészítették ki – mondta el beszámolójában Gyuris
Zsolt, a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás elnöke.
A fejlesztés eredményeként a hat településen szolgáltatott
ivóvíz megfelel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló rendeletekben megfogalmazottaknak – mondta
Gyuris Zsolt, aki ismertette, hogy valamennyi településen
az ivóvíz gáztalanítására, vas-mangán eltávolítására, ammónium eltávolítására, Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget
(amely ellátja Újszentivánt is) esetében arzén eltávolítására
alkalmas tisztítástechnológia és az ehhez szükséges műtárgyak épültek ki, valamint megtörtént a telepek automatizálása új vezérléstechnika beállításával.
A társulás elnöke elmondta azt is, hogy a beruházás keretében minden településen részleges hálózatrekonstrukciót
is megvalósítottak. Ezek mellett az egyes települések sajátosságait, vízfogyasztási jellemzőit figyelembe véve több
fejlesztés is megvalósult. Deszken elbontották a régi víztornyot, helyébe egy új épült, valamint egy gépházat is felépítettek, és új kutat is fúrtak. Kübekházán is új víztorony
épült. Röszkén új gépházat építettek, valamint új fogyasztók
bekapcsolására alkalmas külterületi vízvezeték is megépült.
– mondta Gyuris Zsolt, aki ismertette, hogy Zsombón is új
gépházat építettek a projekt keretében, egy új kutat is fúrtak,
valamint új fogyasztók bekapcsolására alkalmas külterületi vízvezetéket is kiépítettek. Újszentivánon a Tiszaszigettel
összeköttetést biztosító rendszert építették ki, Tiszaszigeten
pedig új gépház épült és egy új kutat fúrtak – zárta a tájékoztatást Gyuris Zsolt.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2016-ban is megszervezi a szolgáltatási területén
lévő településeken a belterületi ingatlanoknál az
évi egyszeri díjmentes lomtalanítást.
Újszentiván község belterületén a lomtalanítás
2016. november 5-én történik.
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Bursa Hungarica 2017

Újszentiván Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amen�nyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévre eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális
helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíjpályázaton nem részesülhet támogatásban:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
aki doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
A pályázat benyújtásához a pályázónak először a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban EPER – Bursa rendszer) kell regisztrálnia magát, és ezt követően feltölteni személyes és pályázati
adatait.
Regisztrálni az alábbi honlapon lehet: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe.
A pályázat adatlapját az EPER – Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva egy eredeti példányban Újszentiván Község Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. Csatolni szükséges a pályázathoz a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy
főre jutó havi nettó jövedelméről az igazolást, valamint eredeti hallgatói jogviszony igazolást!
A pályázat csak valamennyi szükséges igazolással együtt nyújtható be, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében:
Hétfő: 7.30 – 16.00, Szerda: 7.30 – 17.00, Péntek: 7.30 – 12.30)
A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 08.
Beérkezési határidő: 2016. november 08. A bírálatban kizárólag e határidőig benyújtott, és az önkormányzat által az EPERBursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt.
Bővebb információ, részletes pályázati kiírás letölthetők az Újszentiván Község honlapjáról (www.ujszentivan.hu), illetve
rendelkezésre állnak ügyfélfogadási időben Újszentiván Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Tel: 62/277-021/104).
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Egészségnapok

Újszentiván 2016. Programok

Vérvétel 2016.11.14-18-21-25-án 7.00-8.00-ig (helye: Orvosi Rendelő) Bejelentkezés: 277-165 (rendelési időben)
Évente egy alkalommal mindenkinek javasolt vérvétel. Magas vérnyomásos betegeknek évente, inzulinos cukorbetegeknek 3 havonta, nem inzulinos betegeknek félévente javasolt a szakmai ajánlások szerint. Díja: 1000 Ft
Bőrgyógyászat 2016.11.16. 15:00-tól (helye: Orvosi Rendelő) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77 Rendel: Dr. Németh
Réka
Olyan betegek (gyermekek is) jöjjenek, akiknek anyajegyeik
megváltoztak pl.: növekedtek, viszketni kezdtek, vagy nagyon sok anyajegyük van. Ezen kívül köröm, haj, bőr kóros
elváltozásai esetén, gombás elváltozásokkal vagy szemölcsökkel, kiütésekkel.
Nőgyógyászat 2016.11.21. 09:00-tól 13:00-ig (helyszín:
Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77 Rendel: Dr.
Vincze Emőke
Minden nőnek javasolt évente a méhnyakrákszűrés.
Urológia 2016.11.24. 13.00-tól (helyszín: Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Papos István
Minden 40 év feletti férfinak prosztata megnagyobbodás,
daganat szűrésére ajánlott eljönnie, hiszen ez egy gyakori kórkép. Vérvételből PSA szint mérésre is lehetőség lesz,
amelynek emelkedett szintje prosztata daganat jelzője lehet.
Ezen kívül nemi működési zavarok, valamint húgyúti panaszok esetén is érdemes urológushoz fordulni. Vizelettartási
problémák miatt a nőket is várjuk.

Ultrahang 2016.11.23. 12.00-tól 17.00-ig (helyszín: Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Ádám Edit
Hasi és kismedencei UH: 4000 Ft (vizsgálat éhgyomorra
történik, 5 órával előtte nem lehet étkezni, csak vizet lehet
inni) Pajzsmirigy UH: 4000 Ft Emlő UH: 4000 Ft
2 vizsgálat: 7000 Ft , 3 vizsgálat 10000Ft
Ortopédia 2016.11.17 14.30-tól (helyszín: Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Ortopédiai szakrendelés. Mozgásszervi panaszokkal lehet
jönni, lúdtalp, gerincferdülés, ízületi fájdalom, deformitás,
kopás esetén. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.
Szemészet 2016.11.25. 9.00-tól 16.00-ig (helyszín: Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Mihály Zsuzsanna
Szemüveg felíratás, látásélesség vizsgálatra is lehetőség lesz
6 éves kortól. Minden magas vérnyomásos és cukorbeteg
páciensnek évente javasolt szemfenék vizsgálat, ezzel kiszűrhető, hogy a betegség károsította e már az ereket. Ismeretlen eredetű fejfájás miatt is érdemes a szemészeti vizsgálat. Az Eszik Optikából jönnek, szemüveg megrendelése
lehetséges lesz.
Tüdőgyógyászat, légzésfunkciós vizsgálat 2016.11.29.
16:30-tól (helyszín: Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-26075-77 Rendel: Dr. Rózsavölgyi Zoltán
Minden DOHÁNYZÓ, poros helyen, ill. veszélyes anyagokkal dolgozó beteg menjen el. Valamint elhúzódó, vagy gyakran visszatérő köhögés, fulladás (szív vagy tüdő eredetű?)
esetén javasolt a légzésfunkciós vizsgálat (fájdalmatlan),
amellyel a tüdő gyulladásos, asthmás jellegű megbetegedései felismerhetőek, felismerésükkel a későbbi súlyos szövődmények elháríthatóak.

Influenza elleni védőoltás

Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint életkortól függetlenülegyes krónikus betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni védőoltására.
Az influenza az influenza vírusok által okozott, ragályos légúti betegség. A legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés,
torokgyulladás, ízületi illetve izomfájdalom, álltalános levertség, fáradékonyság bárnem minden fertőzöttnél jelentkeznek
a felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese, a máj és vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát is.
Gyakrabban léphetnek fel szövődmények, hörghurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, időseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni védőoltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknek az egy esetleges influenza-vírusfertőzés súlyoslefolyású lehet.
Kinek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek
például asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegeknek, krónikus máj-, és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát 25-39%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élő, influenza ellen oltott idős személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdőgyulladás kockázat 60%-kal, a halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő éls az oltást is minden évben meg kell ismételni. a hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak ritkán
lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint a láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat) az oltottak mintegy 20%-nál
jelentkeznek, de ezek a reakciók álltalában 1-2 napon belül elmúlnak.
Legyen ön az elsők között, aki influenza elleni védőoltásban részesül!
A védőoltás beadásánakpontos időpontjáról a rendelőben tájékozódhat.
Dr. Juhász Tibor
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Mini egészsdégnap a civil házban
2016. november 11-én pénteken 15 órától egészségmegőrző napot tartunk a Civil Házban orvostanhallgató egyetemisták
közreműködésével.
Sági Gina tart előadást a szív- és érrendszeri betegségekről, majd interaktív stresszkezelésen vehetnek részt az érdeklődők.
Lehetőség lesz vérnyomás mérésre, szén - monoxid és tedsttömegindex ellenőrzésre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fitness
2016. november 2-tól zenés aktív testmozgásra várjuk az érdeklődőket a Civil Ház nagytermébe. A tornát Rácz Eszter
fitnessoktató tartja.
A torna alatt a gyermekfelügyeletet biztosítjuk a résztvevőknek.

Sütőtök kicsiknek, nagyoknak
Sok szülő panaszkodik, hogy gyermeke nem szereti a gyümölcsöt, zöldséget, biztos többeknek ismerős, hogy se nyersen,
se sütve, se főzve, csak a sütikbe belecsempészve lehet gyermekével valamennyi gyümölcsöt megetetni, a főzelékekről nem
is beszélve.A kiegyensúlyozott táplálkozáshoz hozzá tartozik a vegyesen összeállított étrend, melybe sok olyan élelmiszert
kellene a szülőknek belepréselni, amit a gyermek „nem szeret”. A fentebb már említett gyümölcs és zöldségfélék is gyakran
idetartoznak. Az őszi napok beköszöntével ezért jutott eszembe, hogy az egyik legkedveltebb őszi csemegét, a SÜTŐTÖKÖT, gyerekbarát oldaláról megismertessem veletek.
Számtalan finomság készíthető sütőtökből; krémleves, ivólé, lekvár, köret, sütemények. Szeretnék megosztani egy receptet
veletek, a sütőtökös kekszgolyó receptjét.
Hozzávalók:
Közepes méretű sütőtök, 200-300 g darált háztartási keksz, 2-3 evőkanál méz, 1 teás kanálnyi őrölt fahéj, 3-5 dkg sütő
margarin, csipet só, kókuszreszelék
Elkészítés:
A sütőtököt daraboljuk fel, és a magokat távolítsuk el. Tegyük be 180 C-on sülni, tűpróbával ellenőrizzük, hogy elkészült. Hagyjuk a tököt kihűlni, és egy tálba kikaparjuk a húsát. A kókuszreszelék kivételével az összes többi hozzávalót a
tálba öntjük, és jól összedolgozzuk. A darált kekszből annyit tegyünk, hogy jól formázható masszát kapjunk. Tetszőleges
nagyságú golyókat formázunk, és kókuszreszelékben meghempergetjük, az elkészített sütőtökös golyókat már ehetjük is,
jó étvágyat hozzá.
A sütőtöknek számtalan jótékony hatása van szervezetünkre, magas rosttartalma elősegíti a kiegyensúlyozott emésztést,
ezáltal segít megelőzni vagy javítani a székletürítési nehézségeket. Magas béta –és alfa-karotin tartalma megvédi szemünk
retina sejtjeit a szabad gyökök okozta károsodásoktól. Gyulladáscsökkentő és bőr fiatalító hatású, támogatja az immunrendszer működését a benne lévő vitaminok és ásványi anyagok révén. Rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk emésztésünk és egészségünk érdekében.
Remélem, a cikk elolvasásával többen kedvet kapnak, és készítenek valami finomságot sütőtökből.
Csikósné Sopsich Beáta

KEDVES NOVEMBERI SZÜLETÉSNAPOS ÚJSZENTIVÁNIAK!
Az újszentiváni önkormányzat nevében szívből gratulálunk,
és szeretettel köszöntjük Önöket, hetvenen túli születésnapjuk alkalmából.
Még nagyon sok, élményben, erőben-egészségben, boldogságban gazdag esztendőt
kívánunk az ünnepelteknek.
A Jóisten áldása, békéje kísérje Önöket életük végéig, kedves családjuk, barátaik, ismerőseik körében.
Borka Jánosné, Dobra Lászlóné, Heinrich Antalné, Horesnyi Tibor,
Kökény Ferenc Mátyás, Samu Bálint, Sándor Lászlóné, Szögi Vincéné,
Tóth József,Vári-Nagy Árpádné, Veszelinov Dánielné
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A felnőtt bajnokságban a lányok
Az idei szezonban a fejlődés az elsődleges szempontunk, ezért a felnőtt bajnokságba neveztünk be. Bár mi vagyunk a legfiatalabbak, nem vallunk szégyent, hisz eddig dobogós helyen állunk. Több változás is történt a csapatösszetételt illetően. Kiss
Beatrix a Hódmezővásárhelyi Akadémiára, Terhes Tímea pedig a DVSC Akadémiára került, hiányukat azonban sikerült
pótolni Szilvási Zsófia (Dóc), Seprenyi Dóra (SZak), Kondász Klaudia (SZVSE) és Regős Eszter (SZEOL SC) személyében.
A bajnoki eredményeink eddig:
Makó FC - NLSE Újszentiván1-5,
NLSE Újszentiván - Kistelek1-1,
NLSE Újszentiván - Békéscsaba 1-2,
Székkutas - NLSE Újszentiván 0-4,
NLSE Újszentiván - Hódmezővásárhely FC Akadémia 4-0,
Szentes - NLSE Újszentiván 0-3,
A 6. forduló után a második helyen állunk a százszázalékos
Békéscsaba mögött.
Hátralévő mérkőzések:
október 15 NLSE Újszentiván - Komlósi Trans,
okt.29 NLSE Újszentiván - Kiskundorozsma,
nov.5 SZEAC Akadémia - NLSE Újszentiván
nov.12 NLSE Újszentiván - Bordány

Óvodai hírek
Családi délután
A „Kukorica” projekt lezárásaként 2016. október 15-én, pénteken a szülőkkel közösen családi délutánt rendeztünk. Kihasználva az új óvoda lehetőségeit nem a megszokott módon
történt a szervezés. Egyszerre három helyszínen zajlottak az
események. A tornateremben akadálypályán kellett közösen
szülőnek és gyereknek végighaladni, a végén kukoricacsutkát célba dobni. A második helyszínen interaktív társasjáték várta a gyerekeket. Különböző kukoricával kapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolniuk. A harmadik helyszínen
„Hamupipőke” játékban, csutkavár építésben, kukoricamorzsolásban és „Kukorica Jancsi” készítésben próbálhatták ki
ügyességüket, gyorsaságukat a résztvevők. A gyerekek és a
szülők nagyon élvezték a feladatokat, sokakban felelevenedtek gyerekkori élményeik. Természetesen a jutalom sem maradt el, hiszen minden elvégzett feladat után apró ajándékot választhattak a gyerekek. Aki pedig mind a hat pecsétet összegyűjtötte, plusz ajándékot is kapott. A jól végzett munka után süti és üdítő várta a megfáradt gyerekeket és szüleiket. Nagyon
örültünk az anyukák és az apukák aktivitásának, valamint a pozitív visszajelzéseknek. Ezúton köszönjük a szülők segítségét
és Mileva néninek a felajánlott kukoricát.
Gulyásné Gál Éva
					
Csiga Duó előadása
A Csiga Duó is bejelentkezett hozzánk vendégszereplésre.
A nagyobb gyerekek kitörő örömmel fogadták a hírt, hiszen
az együttest már régóta ismerjük. Színvonalas, vidám műsoraikkal évről évre megörvendeztetik ovisainkat. Sokan
ismerik dalaikat, most is velük együtt énekeltek a Maci és
a Nyuszi csoportosok. A kicsi Sünisek eleinte még megilletődve figyelték a hangos zenebonát, de hamar feloldódtak, és bekapcsolódtak a dalokat kísérő játékos mozgásba,
táncba. Végül szokás szerint hosszú vonatba kapaszkodva
bejártuk az óvodát.
						Juhász Lászlóné

Babaruha - börze
Ha van otthon feleslegessé vált, de jó állapotú baba-, vagy gyermekholmid (ruha, cipő, könyv, játék), vagy szívesen
vásárolnál, akkor találkozzunk!
Időpont: 2016. november 11. 10:00-14:00, Helyszín: Civil Ház (Újszentiván, Árpád utca 5.)
Az eladóknak előzetes regisztráció szükséges.
Regisztrálni 2016. november 09-ig lehet a Civil Házban személyesen, e-mailben a civilhaz@ujszentivan.hu címen,
vagy a 20/260-7577 számon telefonon.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Civil Ház programja - november
7.

17.00

Nyugdíjas Egyesület

8.

18.30
19.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

11.

15.00
18.00
10.00

Mini egészségnap
Színjátszókör
Babaruha börze

15.

18.30
19.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

18.

17.00

Színjátszókör

19.

18.00

21.

17.00

Napraforgó Nagycsaládos Egyesület Batyus Bál
Nyugdíjas Egyesület

22.
25.

18.30
19.00
18.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga
Színjátszókör

29.

18.30

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

12.

3.
4.

Bécsi Adventi utazás
Mikulás

Idén nem jön a Mikulás
Azt hallottam, idén nem jön a Mikulás!
HO… HO…HO !!! Még hogy nem jön a Mikulás ?!?
Még hogy nem hozok ajándékot ?!?
Ez kedves gyerekek nem fordulhat elő!!!
Sőt! Ha 10 évesnél idősebb gyermek is kapni szeretne
csomagot, csak egy szóba kerül!
Hívjátok a 06 20 260 7577 – es számon a manókat,
és röpül a szánkó.
Várható érkezésem:
2016. december 4.vasárnap 16-20 óra.
Addig is legyetek jók, mert mindent látok
ám!
Üdvözlettel: Mikulás

Adventi gyertyagyÚjtás
Az újszentiváni Keresztelő Szent János Lelkészség
adventi gyertyagyújtásának beosztása
I. November 27. (vasárnap) 1630 óra – Egyházközség
Hit gyertyája
II. December 04. (vasárnap) 1630 óra – Civil szervezetek és
a polgármester
Remény gyertyája
III. December 11. (vasárnap) 1630 óra – Óvodások
Öröm gyertyája
IV. December 18. (vasárnap) 1630 óra – Karitász csoport
Szeretet gyertyája
Minden karácsonyra készülő családot szeretettel hívunk és
várunk!

Szorgos kezek
A felnőtteket szeretnénk meghívni kéthetente hétfőnként a
Civil Házba, ahol Kádár Németh Antalné vezetésével kézműves foglalkozást indítunk.
Az első alkalommal 2016. november 14-én 15:00-kor kezdődő angyalhívó csengő készítés fortélyait sajátíthatjuk el.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bécsi adventi utazás
Bécsi Advent
Az adventi Bécs 2016 -ban is várja Önt egy fantasztikus
utazásra. Az Advent Bécs programjai minden évben
ünnepi fényekbe öltözteti a várost, ahol az illatos forralt
bor és gesztenye varázsa minden korosztályt lenyűgöz.
1 napos autóbuszos vásárlással egybekötött utazás.

2016. december 3.
Indulás : Újszentiván Felszabadulás u. 7.
(Önkormányzat épülete)
Érdeklődni telefonon és személyesen a Civil Házban
Jelentkezési határidő november 25.
Ár: 7990 Ft.
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MeghívÓ

Fergeteges Erzsébet napi
Batyus–Bál!
A Nagycsaládos Egyesület
2016. november 19-én 17 órai kezdettel
batyus-bulit szervez a Civil Házban.
Igazi házibuli hangulat!
Várunk mindenkit, aki szeret bulizni
és táncolni!
A zenész szervezés alatt.
A támogatói jegy: 500Ft
Jelentkezni lehet: személyesen vagy
telefonon
a Civil Házban (+3620/ 260 7577)
és Révész Rozáliánál (+3630/452 4326).
Enni-innivalót hozz a batyudban!
Anyakönyvi hírek
Születések

Halálozás

2016.10.06.
Auth Zsombor
3060g
50cm
Auth- Graszl Szilvia
Auth Gusztáv

2016.10.13.
Urbán Lia Szonja
2900g
48cm
Vári-Nagy Alexandra
Urbán Tibor

Sebők Gézáné (Rákóczi u. 19.)
Pokornyi Katalin (Újvilág u. 1.)
Varga Istvánné (volt újszentiváni lakos)
Mihaleczki Ilona (Szigeti út 10.)

2016.10.16.
Aranyos Dávid
4190 g
53cm
Aranyos Anett
Aranyos Krisztián

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

Nyitvatartás:
H-P: 600-1900
Szo: 600-1400
V: 700-1200
Coop csirkemell
sonka

Sertéslapocka

Érvényes: november 04-15-ig, illetve a készlet erejéig

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné,

Kiskunfélegyházi
rozsos párna

Bogya Kriszta
Nyomdai előkészítés: Bogya Kriszta

Márka szőlőital
szénsavas 2 l

Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.

Coop frissföl 20 %
900 g

Fotók: Szűcs Balázs,

.

Szavo
penész elleni
szer 500 ml

Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK.

