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Újszentiván Község Önkormányzata nevében
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
"Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellőlány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.

Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg"

Az 1948 - 49-es szabadságharcra emlékeztünk

Az ünnepi műsor mindenki tetszését elnyerte. A látottak egyaránt megérintették a kicsiket és a felnőtteket.
Köszönjük az újszentiváni óvodások közreműködését és az őket felkészítő felnőttek munkáját!

KEDVES ÁPRILISI 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.
Juhász György, Juhász Jánosné, Magyar Pálné, Tóth Jánosné, Papp Istvánné,
Rabb Franciska, Samu Bálintné, Vecsernyés Istvánné, Vecsernyés Kálmán
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Képviselőtestületi munka
Március 14-én került sor a testület havi
ülésére. Az ülés fő napirendi pontja az
éves költségvetés elfogadása volt. A képviselők részletesen megbeszélték a rendelet előterjesztését, ezzel együtt megvitatták az éves fejlesztési terveket, pályázati
lehetőségeket, források alakulását. A testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.866.662 eFt bevételi összeggel, és
1.866.662 eFt kiadási összeggel fogadta
el. Ezt követően az adórendelet módosítására került sor. A község illetékességi
területén fekvő telkek közül adómentes a
körzeti földhivatal nyilvántartása szerint
az 5000 m2-t meg nem haladó a tulajdoni
lapon lakóház, udvar és egyéb épületként
feltüntetett és ehhez tartozó telek, telekrész, magánszemély tulajdonosa. Balogh
Istvánné, alpolgármester beszámolt arról,
hogy a Büszkeségpont pályázat kedvező
elbírálásban részesült, így az 56-os hősöknek emléket állító köztéri alkotás április
30-ig elkészül Kligl Sándor szobrászművész keze nyomán. Ebben az évben 3 civil
egyesület adott be pályázatot. A döntés
értelmében mindhárom szervezet – mivel megfeleltek a pályázati feltételeknek
– megkapta a kért támogatási összeget.
A Napraforgó Nagycsaládos Egyesület

programokra kért és kapott 150.000 Ft
anyagi és 48.500 Ft természetbeni támogatást. A Nyugdíjas Egyesület egészségmegőrző programokra kapott 150.000 Ft
pénzbeli és 49.900 Ft természetbeni támogatást. A Hagyományőrzők Köre szintén
150.000 Ft anyagi és 17.780 Ft természetbeni támogatást kapott a 10. évfordulójuk
megünneplésének költségeire. A testület
úgy határozott, hogy felkarolva a falu fiataljait, ebben az évben is meghirdeti a jól
tanuló élsportolók támogatását. Remélhetőleg a támogatásban részesíthető 25
év alatti sportos fiatalok ezzel is nagyobb
motivációt kapnak teljesítményükhöz.
A pályázatokat április 30-ig lehet benyújtani. A Dakk Zrt. ismételt menetrend
módosítását a testület nem fogadta el, mivel a változásokkal kapcsolatban többszöri
érdeklődésünkre nem kaptunk választ,
így az anyagot a képviselők nem tudták
támogatni. "Lesz-e idén járda építés?"kérdezte Juhász György képviselő. A testület mindenképpen szeretné, hiszen sok
helyen lenne rá szükség, így őszig meghatározásra kerülnek ennek feltételei is. A
kerékpárút javításának munkálatai nemsokára elkezdődnek, adott tájékoztatást
szintén képviselői kérdésre a polgármester.

Szükség is van erre, hiszen több helyen
kilazultak a kövek, illetve az aknafedők
környéke is javításra szorul. Büdös a víz.
Ennél a témánál én is szót kaptam, hiszen
a lakosok és a képviselők ilyen irányú
megkeresésére felvettem a kapcsolatot a
szolgáltatóval. Válaszukat írásban küldték
meg, melynek lényege, hogy „A szolgáltatott víz minősége kifogástalan, minőségi
változás a felhasználási helyen lévő vízmelegítőkben következik be. A felhasználási helyek műszaki kialakításából, annak
állapotából adódó vízminőség romlás a
vízmelegítőkben felhalmozódott lerakódásokban lévő szulfát redukáló baktérium okozzák, amelyek szulfidformába redukálják a vízben jelenlévő szulfátokat, és
ez okozza a víz szagának megváltozását„.
(szó szerinti idézet az Alföldvíz válaszleveléből) A képviselők tekintve, hogy nem
csak a vízmelegítő tartállyal rendelkezőknél
és a hidegvíznél is érezhető a kellemetlen szag, nem fogadták el ezt a választ.
A testület végül elfogadta a háziorvos
szerződésének technikai jellegű módosítási kérelmét.			
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára
jegyző

Jól működik a kamerarendszer

Beváltotta a hozzáfűzött reményeket az üzembe helyezett
térfigyelő kamerarendszer.
Mint köztudott, a tavalyi
évben üzemelték be a térfigyelő kamerarendszert, mely
jelentős bűnmegelőzési funkcióval bír, és pozitív irányba
befolyásolja az emberek biztonságérzetét. A képrögzítő
berendezések elhelyezéséről,
a megfigyelt területekről a
rendőrség előterjesztésére
települési önkormányzatunk
döntött. A be- és kivezető
utaknál, a legforgalmasabb helyeken, intézményeknél illetve a
játszótereknél helyeztették el a kamerákat. Újszentivánon a térfigyelő rendszert a hatályos szabályozás szerint a rendőrség üzemelteti.
A kamerák képminősége kiváló, több képrögzítő alkalmas a
gépjármű rendszámának megállapítására. A berendezések elhelyezésénél arra is ügyeltek a szakemberek, hogy az éjszakai

Új utcanevek

Tisztelt Lakosok!
Új utak kerültek elnevezésre a községben.
A törvényi rendelkezésből adódóan a falu
közigazgatási területén lévő azon külterületi közterületeket (konkrétan utakat,
dűlőket) kell elnevezni, amelyek tanyákhoz vagy olyan földterületekhez vezetnek,
melyeken valamilyen épületnek minősülő
építmény (gazdasági épület, tároló, raktár, stb.) van, és természetesen ezek közül
azokat, melyek önkormányzati tulajdonban vannak.

felvételek is jól hasznosíthatóak legyenek.
Az elmúlt idő alatt a térfigyelő kamerarendszer nemcsak a
helyi hatóság, de a rendőrség
munkáját is elősegítette. A
kamerafelvételeknek köszönhetően kerültek beazonosításra azok a személyek, akik
illegálisan helyezték el közterületen a hulladékot, illetve
azok a mezőgazdasági gépek,
teherautók, amelyek felhordják a sarat az utakra, és azt
nem takarítják le. Figyelemmel lehet kísérni és nyomon lehet követni a településen átmenő
forgalmat.
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy ha szükség van a kamerafelvételre, azt mielőbb jelentse a rendőrségnek, hogy a hatóság intézkedni tudjon a felvétel lefoglalásáról a törvény által
előírt 3 munkanapos határidőn belül.
Balogh Istvánné
alpolgármester

Köztudott, hogy a külterületen számos
út található, melyeknek nem volt hivatalos neve. Ezen utakat a képviselő-testület
elnevezte. A döntésben a képviselők arra
törekedtek, hogy a köznyelvben ismert
elnevezések megmaradjanak, a térségben
élő növények ismerete bővüljön, megmaradjon, illetve olyan „semleges” nevet
találjanak, mely odaillik (alapvetően növények nevei).
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1./ 041 hrsz.: Babér utca
2,/ 1 hrsz és 8 hrsz.: Pipitér utca
3./ 956 hrsz.: Pipacs utca
4./ 966 hrsz.: Pitypang utca
5./ 980 hrsz.: Kikerics utca
6./ 1009 hrsz.: Kankalin utca
7./ 1025 hrsz.: Hóvirág utca
8./ 1044 hrsz.: Jácint utca
9./ 1135 hrsz.: Gesztenye utca
10./ 047 hrsz.: Százszorszép utca
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára jegyző

KMB - Fogadóóra
VARGA LAJOS KÖRZETI MEGBÍZOTT 2017. ÁPRILIS 20-ÁN 10-11 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KMB IRODÁJÁBAN.

Büszkeségpont

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány a forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából pályázatot írt ki az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek
és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására.
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a
magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a
céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken,
múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.
Önkormányzatunk pályázata 5.000.000 Ft. támogatásban részesült. Az új emlékmű a katolikus templom
előtt épül, Kligl Sándor szobrászművész terve alapján.
„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.”

Ifj. Krauzer Ádám sírhelyének felújítása

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által, a Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt pályázatán.
A Bizottság a beküldött pályázatot százezer forinttal támogatja.

„Jól tanuló élsportoló - pályázati felhívás
Újszentiván Község Önkormányzata pályázatot hirdet jól tanuló
fiatalok részére, akik megyei, országos vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és fejlődésükhöz
további támogatásra van szükségük.
25 év alatti fiatalok pályázhatnak, akik településünk jó hírnevét
keltik kiemelkedő sporttevékenységükkel.
Beadási határidő: 2017. április 30.
A pályázaton való részvétel feltételei, hogy a pályázó: magyarországi sportegyesületnél leigazolt versenyző legyen, rendelkezzen
magyar állampolgársággal, állandó újszentiváni lakhellyel és
magyarországi közoktatási intézményben tanuljon, 10. életévét
legalább a 2017. évben betölti vagy 25. életévét legfeljebb 2017ben tölti be, legalább megyei versenyen elért 1-3. helyezéssel,
országos versenyen elért 1-5. helyezéssel vagy nemzetközi verse-

nyeken elért 1-10. helyezéssel rendelkezzen (a beadást megelőző
két évben).
A pályázat benyújtható eszközvásárlásra, illetve útiköltség-támogatásra.
A pályázatokat Újszentiván Község képviselőtestülete bírálja el
a tanulmányi és a sporteredmények figyelembe vételével
2017. május 31-ig. Értesítést az eredményről a résztvevő az
adatlapon megadott postai címen kap. A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2017. december 31.
A pályázat beadásához és elszámolásához szükséges dokumentumok nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban és a
Civil Házban, elektronikus formában Újszentiván honlapján (www.ujszentivan.hu) oldalán beszerezhető, letölthető.

Közönségdíjas

A testvértelepülési találkozó, „Lásd a falum az én szememmel”
rajzpályázatának különdíjára az Újszentiváni Civil Ház facebook oldalán lehetett szavazni 2017. március 6-ig. A beérkezett
like-ok alapján a legtöbb voksot Nováki Eszter hatesztendős újszentiváni óvodás kapta. Gratulálunk neki, és további sikereket
kívánunk alkotó munkájához.
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Emlékébresztő beszélgetés

2017. március 10-én Mihály Árpád szobrászművész, volt Corvin-közi harcos elevenítette fel
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. 1956ban diák volt a Corvin közben,
az ezzel kapcsolatos emlékeit
osztotta meg hallgatóságával.
Megkérdeztük, hogy mit éreztek
akkor és hogyan éltek.

„Abban az időben egy ellenséges közeg uralkodott az országban,
a saját hazájában is rabságban érezte magát az ember.”

Színházi előadás
Gáli József Szabadsághegy című drámáját nézhették meg az az érdeklődők 2017. március 25-én az Epreskert Rendezvényházban.
A darabot az IMPRO Társulat előadásában láthattuk, Janik László rendezésében.
Résztvevők: Olasz Anna, Péterffy Andrea, Putnik Merima, Gera Tamás, Molnár Zoltán.
A társulat művészeti vezetője Büky Beáta.

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”

"Tiszta udvar, rendes ház"

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2016 (VI.20 ) önkormányzati rendelete alapján „Tiszta udvar, rendes
ház” cím elnyerésére pályázatot hirdet.
A címre pályázhat Újszentiván közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa vagy használója. Az elismerésre jelölést is lehet leadni
annak a természetes személynek, aki Újszentiván községben lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik.
A cím annak adományozható, akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan
illeszkedik a környezetébe, és akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott.
Pályázati tudnivalók:
A pályázatot, illetve a jelölést a rendelet 1. melléklete szerinti jelentkezési-, jelölő lap (Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a honlapról letölthető) kitöltésével kell benyújtani a kiírást követő 30 napon belül személyesen, vagy postai úton Újszentiván Község Polgármesteréhez.Az elismerő cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt az ad-hoc bizottság javaslata alapján minden év június 15-ig.
Az elismerő cím évente egy alkalommal, a falunapi rendezvény keretében kerül átadásra.
												Dr. Szentirmay Sára, jegyző
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Székelyföldi vendégek jártak nálunk

2017. március 17-én a csíkszentdomokosi önkormányzat képviselői - Albert Alfonz alpolgármester, Kosz Dobos Robert és
Bodo Levente képviselők - látogattak el hozzánk. Körbejárták
Újszentivánt, megnézték intézményeinket, majd szegedi sétát
tettek. Részt vettek az óvoda jótékonysági bálján, ahol hajnalig mulatoztak. A mielőbbi viszontlátás reményében indultak
haza. A községek vezetőinek célja a jól működő kapcsolat
kialakítása. A tervek szerint a tesvér-települési megállapodás
ez év augusztus 8-án kerül aláírásra Csíkszentdomokoson

Tavaszköszöntő óvodabál

Óvodai beiratkozás

Idén immár harmadik alkalommal rendeztük meg óvodánk tavaszköszöntő bálját, melynek most is az Epreskert
Rendezvényház adott otthont. A készülődés már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, így izgatottan vártuk a március 18-át.
Az óvoda védjegyévé vált három (zöld, citromsárga és narancssárga) színnel gyönyörűen feldíszített teremben több,
mint száznyolcvan vendéget köszönthetett Putnik Lázár
polgármester úr és Gulyásné Gál Éva óvodavezető. Ezt követte az óvónők és a szülők közös tánca, majd a Suhancok
néptáncegyüttes előadása. A finom vacsora után gyorsan
kezdetét vette a mulatozás, ahol a talpalávalót a Minor
együttes szolgáltatta. A remek hangulatot tovább fokozta
a szülők nagy sikert aratott meglepetés „kánkánozása”. Az
éjféli tombolahúzás után hajnalig roptuk a táncot. Ezúton
is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített e jól
sikerült esemény létrejöttében. Írhatnánk, hogy jövőre találkozunk, de a hagyományt megszakítva a következő bálunk
időpontját november 25-re tűztük ki, amelyre mindenkit
sok szeretettel várunk!
Kálmán László

Időpontja: 2017. április 26. (szerda) és 27.
(csütörtök) 7-17 óráig
Helyszín: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 23.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
– A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a
szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más
törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a
gyámhivatal gyámrendelő határozata.
– Amennyiben a gyermek halmozottan
hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
– Nem magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell
azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén.
– Sajátos nevelési igényű gyermek esetében:
szakértői vélemény.
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
készült határozat másolata.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

– Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket
igazoló dokumentumok
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Közérdekű információk

FOGORVOSI RENDELŐ
SPORTCSARNOK
Újszentiván, Kossuth u. 19.
Újszentiván,
Damjanich u.10/C
+36 30 219 82 93
IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
Pawlowski Katalin
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
+36 20 238 85 89
Balogh Isvánné
Rendel: Dr. Gombás Ildikó
bérelhető
+36 20 772 35 69
Rendelési idő:
balogh.istvanne@ujszentivan.hu
Hétfő: 8:00-14:00
bérelhető
Kedd:12:00-19:00
CIVIL HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Szerda: 8:00-14:00
Újszentiván, Árpád u. 5.
Csütörtök:12:00-19:00
+ 36 20 260 75 77
Péntek: 8:00-12:00
civilhaz@ujszentivan.hu
Fogászati ügyelet hétvégén
Hétfő-Péntek: 08:00-19:00
és ünnepnapokon a Fogklinikán
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szegeden, reggel 7 órától 13 óráig
POSTA
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
igénybe vehető sürgős esetben.
Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
+ 36 62 277 021
polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu Hétfő-péntek: 8:00-12:00 és 12:30-16:30
Ügyfélfogadás:
FALUGAZDÁSZ
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara
Hétfő: 7:30-16:00
PILLÉR
Csongrád
Megyei
Igazgatósága szünetel TAKARÉKSZÖVETKEZET
Kedd:
az ügyfélfogadás
6725 Szeged, Kossuth
Lajos
sgt. 17.
Szerda:
7:30-17:00
Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Szabó Károly
Csütörtök:
az ügyfélfogadás szünetel
Nyitvatartás:
+36 30 383 34 79, szabo.karoly@nak.hu
Hétfő: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-12:30
Ügyfélfogadás: Civil Ház
Kedd:7:30-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Szerda: 7:30-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30
HULLADÉKUDVAR
Pénztári órák:
Újszentiván, Újvilág utca
Hétfő: 7:30-15:00
Hétfő: szünnap
Kedd: 7:30-15:00
Kedd-Szombat: 8:00 - 12:00; 12:20 - 16:20
Szerda:7:30-17:00
Vasárnap: szünnap
Csütörtök: 7:30-15:00
Péntek: 7:30-12:00
BÖLCSŐDE
Ebédidő:
H-P: 12:15-12:35
Újszentiván, Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@gmail.com

ÓVODA
Újszentiván, Felszabadulás u. 23.
+36 20 772 35 59
ovodaujszentivan@gmail.com
ORVOSI RENDELŐ
Újszentiván, Árpád u. 5.
+36 62 277 165
Rendel: Dr. Juhász Tibor
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 - 12:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: Rendelés: 8:00 - 11:00
Tanácsadás: 11:00 - 13:00
Péntek: 8:00-12:00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS:
DÉMÁSZ: +36 62 565 881
FŐGÁZ Zrt.
HIBABEJELENTÉS: 06 80 820 141

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Újszentiván, Kossuth u. 19.
+36 20 772 35 52
vedonoujszentivan@freemail.hu
Védőnő: Canádi Erika
Fogadóóra: szükség esetén telefonon egyeztett időpontban
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás:
Kedd: 8-10-ig
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8:00-10:00
Orvossal egybekötött Tanácsadás:
Csütörtök: 11:00-13:00
6 - 2017. április - Szentiváni Napló

NEMZETI DOHÁNYBOLT
ÉS LOTTÓZÓ
Hétfő-péntek:7.00-19.00
Szombat: 7.00-16.00
Vasárnap: 8.00-13.00

ÁLLATORVOS
Dr. Kiss Albert
+36 30 415 27 32

Ezer Cikk Bt.
Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 6:00-16:00
Vasárnap: 6:00-12:00

CBA
Hétfő-Péntek: 6:00-20:00
Szombat: 6:00-18:00
Vasárnap: 7:00-13:00
COOP
Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 06:00-14.00
Vasárnap: 07:00-12.00

HÚSBOLT
Újszentiván, Kossuth u. 20.
Vasárnap-Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 8:00 -12:00; 14:00 -17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

NEMES CUKRÁSZDA
Újszentiván, Felszabadulás u. 40
Hétfő-Kedd: szünnap
Szerda-Vasárnap: 10:00-18:00

CSIPKEBOGYÓ
GYÓGYSZERTÁR
Újszentiván, Árpád u. 2.
+36 62 641 446
Hétfő-Péntek: 08:00 - 18:00
Szombat: 08:00 - 13:00

Védőnői hírek

programok beindítását, ha van rá érdeklődés, de szívesen fogadom az ötleteket,
hogy mire lenne igény.
Kérem Önöket, hogy ha szükségük van
a segítségemre, vagy esetleg a tanácsomra, keressenek meg a megszokott helyen,
esetleg telefonszámon.
Elérhetőségek:
Újszentiván, Kossuth utca 19.
Tel: 06-20/772-3552
Tanácsadások:
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás:
		Kedd: 8-10-ig
Várandós Tanácsadás:
		Csütörtök: 8-10-ig
Orvossal Egybekötött Tanácsadás:
		Csütörtök: 11-13-ig

Tisztelt Újszentivániak!
Csanádi Erika vagyok, a település új
védőnője. A Szegedi Tudományegyetem,
Egészségtudományi Karán végeztem
védőnőként. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Őnök településén dolgozhatom, és a tudásommal és a tapasztalataimmal segíthetem az itt élő családok életét,
és mindennapjait. Létrehoztam egy zárt
csoportot az egyik legnagyobb közösségi
portálon, az esetleges váratlan információ
gyorsabb terjedése érdekében Újszentiváni Védőnői Szolgálat néven. Kérném a
kisgyermekes édesanyákat/édesapákat, ha
kedvet éreznek hozzá, csatlakozzanak.
Tervezem baba-mama klub és baba torna

Babacsomag átadás
Községünk legifjabb lakója

Ezúton értesítem Önöket, hogy közösségünk egy kislánnyal bővült. Molnár Gréta Szegeden született 2017. március 14-én. Putnik
Lázár polgármester úr és Csanádi Erika védőnő otthonukban adták át az önkormányzat támogatását.
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Törvénymódosítás
Tisztelt szülők/gondozók!
2016 végén a Gyermekvédelmi és Egészségügyi Törvények
bizonyos részeiben módosítás történt. Ezek a változások már
2017. január 1-jén hatályba léptek.
Kérem Önöket, hogy figyelmesen olvassák végig!
4. § A Gyermekvédelmi törv. 130/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel –, illetve a gyermek gondozása tekintetében a bölcsődei
ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési
intézménnyel.”
6. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. Nem minősül az ellátás visszautasításának, ha a korlátozottan cselekvőképes vagy
cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, illetve házi gyermekorvos választásának jogát gyakorolja.”
8. § Az Egészségügyi törv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
miniszteri rendelet szerinti, 0–18 év közötti szűrővizsgálatok

kötelezőek. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő nem
tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Az egészségügyi
államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.”
(2) Az Alapellátás. törv. 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
kiskorú törvényes képviselője nem gondoskodik a kiskorúnak
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló jogszabály szerint a védőnő feladatkörébe tartozó szűrővizsgálaton
való megjelenéséről, valamint a védőnő feladatkörébe tartozó
szolgáltatások igénybevételéről, a védőnő kezdeményezésére
az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal intézkedik.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi
a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.”Röviden összefoglalva, a gondozó szülő/törvényes
képviselő a kötelezően előírt egészségügyi szolgáltatásokat, és
a gondozói szolgáltatásokat (óvoda, bölcsőde), nem utasíthatja vissza, köteles gondoskodni arról, hogy ezeken gyermeke
megjelenjen. A nem együttműködés súlyos veszélyeztetésnek
minősül, és egyéb intézkedéseket von maga után.
Csanádi Erika, védőnő
			
				
Újszentiván, 2017. április.

Itt a tavasz - kezdődnek a kerti munkák
Lassan megjön a jó idő, egyre többen munkálkodnak a kertjeikben, szépítik környezetüket. Engedjék meg, hogy felhívjam
figyelmüket egy-két szabályra a témával kapcsolatban. A közterületen álló fákat kivágni kizárólag engedéllyel lehet, hiszen
azok az önkormányzat tulajdonát képezik. Az engedélyt, a hatályos rendelet értelmében abban az esetben lehet kiadni, ha a fa
beteg, kiszáradt, vagy élet- illetve vagyonvédelem azt indokolja.
A fák árnyékolása, termés, virág, lomb szemetelése vagy amiatt, hogy a gyökérzet felnyomja a járdát, a polgármester engedélyt nem tud adni. A kérelmet a polgármesternek címezve, a
Polgármesteri Hivatalba lehet leadni. A kérelem nyomtatvány
letölthető a www.ujszentivan.hu honlapról az önkormányzat/
Polgármesteri Hivatal/letölthető nyomtatványok menüpont alól
vagy igényelhető a hivatalban. A határozatban, amennyiben a
kivágás engedélyezésre kerül, tételesen meg lesz jelölve, hogy a
fa pótlását milyen fával lehet kizárólag elvégezni. A fák védelméről szóló rendeletben minden utcára meghatározásra került,
hogy milyen fa ültethető az adott utcában. A határozat betartását a hivatal minden esetben ellenőrizni fogja. Kérek mindenkit
továbbá arra is, hogy tartsa be az alábbi rendeleti szabályozást is:
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a) az ingatlanok
tisztántartásáról rovar és rágcsáló mentesítéséről b) az ingatlan
előtti járdaszakasznak, járda hiányában egy méter széles területsávnak, illetőleg a járda melletti területsáv úttestig terjedő részének tisztántartásáról, illetőleg hó- és síkosság mentesítéséről
c) az ingatlan és a közút közötti zöldterület rendszeres kaszálásáról, locsolással való portalanításáról, e közterületrészen a fák,
bokrok, élősövények nyeséséről, ápolásáról olyan módon, hogy
a bokor és sövény 1 méternél magasabb ne legyen, a fa pedig az
elektromos légvezetékhez ne érhessen d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében,
hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen
e) a járdaszakasz melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó hulla-

dék eltávolításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően.
Újszentiván Községben a közterületi ingatlanok esetében a vegyszeres gyomirtás tilos, kivéve a szilárd burkolaton. Aki ennek
ellenére a fűnyírást így „oldja meg”, büntetés kerül kiszabásra.
Szintén jogszabály rendelkezik a növénytermesztés során keletkező hulladék sorsáról is. A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban helyben
történő komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással kell
gondoskodni. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi
hulladékot belterületen égetni tilos! Lábon álló növényzet, tarló,
illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
			Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára jegyző

8 - 2017. április - Szentiváni Napló

A szociális szövetkezetekről

Mi az a szociális szövetkezet?

A szociális szövetkezet egy speciális szövetkezeti forma, mely hátrányos helyzetben levő tagjai számára munkalehetőségeket teremt,
és egyéb módon elősegíti szociális helyzetük javítását.
A szociális szövetkezet létrejöttének célja gazdasági tevékenység, amely lehet: értékesítési, beszerzési, termelési és szolgáltatási, de
ezen felül a tagok gazdasági és társadalmi (pl. kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségleteinek kielégítésére irányuló
tevékenységet is végezhet.
Jelenleg egy projektmenedzser, 2 fő munPályázat: OFA FÓKUSZ - 2016
kavállaló segíti elő a panzió kialakítását,
A szövetkezet újszentiváni telephelyén
és a megnyitás előkészületeiet, júniusban
kíván intézmény átalakítás révén rehatervezzük további 5 fő munkavállaló bebilitációs panziót nyitni. Célja, főként
vonását. Szívesen vesszük újszentiváni
idősek részére szálláshely szolgáltatás
álláskereső lakosok jelentkezését betabiztosítása, amelyhez korszerű, célorinított szociális segítő munkakörbe. A
entált, dinamikus, rehabilitációs, önálló
panzió kialakítása javában zajlik. 5 laéletvitelt segítő szolgáltatások kapcsokószobában, 17 fő elhelyezését vállaljuk.
lódnak. A projekt által 7+1 fő (projektMitől más ez a szálláshely szolgáltatás?
menedzser szövetkezeti tag) célcsoporti
A szolgáltatás igénybe vehető napidíjas,
foglalkoztatása megvalósul, intézmény
heti díjas, és havi csomagokban. Minátalakítás során megnyílik a NOEL HOden jelentkezőt a panzió állandó orvosa
TEl-R rehabilitációs panzió. A munkafog előzetesen megvizsgálni. Az orvosi
vállalók betanított szociális segítőként
vizsgálatok és egészségügyi dokumensegítik elő stroke, műtétek, állapotros�táció alapján dönt a panzió vezetése az
szabbodást követő rehabilitációt igénylő
igénybe vételről. Orvosunk konzultálva a
lakók mindennapjait. A szövetkezetrehabilitációs csoporttal ajánlatot tesz reben 2 fő közfoglalkoztatott alapító tag,
habilitációs szolgáltatásokra, és ezen csocélcsoporti foglalkoztatásba hátrányos
helyzetű álláskeresőket kívánunk bevonni 36 hónap megvalósí- magokból választhat az igénybe vevő. Az alapcsomag is tartaltási időben, továbbfoglalkoztatás mellett 59 913 499 Ft támoga- maz rehabilitációs szolgáltatásokat. Tervezett csomagok: Stroke
csomag (agyi történéseket követő rehabilitáció), Traumatolótás és a szövetkezet által vállalt önerő felhasználásával.
A helyi szintű adatgyűjtés, felmérések (interjú, kérdőíves felmé- giai csomag (balesetek, esések,töréseket követő rehabilitáció),
rés) alapján jelentős igény mutatkozik helyi szinten olyan intéz- Mozgásszervi rehabilitáció (gerincbetegségek), Fizikoterápiás
mény létrehozására, amely ezeket a szolgáltatásokat együttesen csomag, Általános erősítő, vitalizáló csomag. Biztosított panziónkban a látásrehabilitáció, beszédterápia, gyógytorna, kognikorszerű körülmények, szakemberek mellett biztosítja.
tív fejlesztő foglalkozások, szépészeti szolgáltatások, mentális
Szövetkezeti célokkal összhangban Újszentivánon intézmény
tanácsadás. A kreatív, közösségi programokat ingyenesen bizátalakítás révén megnyitjuk a Noel Rehabilitációs Panziót, tosítjuk. A speciális élelmezési igényeket is megoldjuk. A panziamelyben szolgáltatási díj ellenében speciális, állapothoz igazo- óban a szálláshely szolgáltatásokhoz kapcsolódik étkezés (napi
dó rehabilitációt kapnak igénybe vevőink, szálláshely szolgálta- 3-szor) mosás, a kimagaslóan kedves segítőkész személyzet 24
tás mellett. A rehabilitációs panzióban 7 fő munkavállaló segíti órás rendelkezésre állása. Minden egy helyen, mert a legfontoelő a 17 férőhelyes lakók ellátását.
sabb a mihamarabbi szakszerű rehabilitáció megkezdése, hogy
A szociális szövetkezet megnyitja (tervezetten 2017. június) ne különállóan, hanem egy rehabilitációs team szervezett munÚjszentivánon a Noel Rehabilitációs Panziót, a Kossuth u. 15. kája segítse elő a felépülést, mielőbbi gyógyulást!
szám alatt. A panzióban főként idősek részére szálláshely szol- 				Pócza Edit szövetkezeti tag
gáltatás biztosítása, amelyhez korszerű, célorientált, dinamikus,
rehabilitációs, önálló életvitelt segítő szolgáltatások kapcsolódnak. Az igénybe vevők, állapotrosszabbodás, műtétek, stroke,
egyéb neurológiai, és egészségügyi eseményeket, beavatkozásokat követően igényelhetik a meghatározott idejű szálláshely
szolgáltatást, és rehabilitációt együttesen, vagy csak rehabilitációs célú szolgáltatásokat. Ezen kívül rehabilitációs célú (mozgásterápia, beszédterápia, kognitív funkciók fejlesztése, szociális - és mentális tanácsadás, szépészeti szolgáltatások) egyénre
szabottan biztosítottak. Cél, hogy a rehabilitációt követően az
igénybe vevő minél korábban legyen képes önálló mindennapi
életvitelébe, illetve közösségébe reintegrálódni. A szolgáltatások
hiánypótlóak, a célterületen ilyen jellegű szolgáltatás szálláshellyel együttesen nem biztosított. Szolgáltatás értékesítésünk fő
alapköve, hogy jelentős az igény az átmenetileg, vagy egészségügyi beavatkozást követő speciális ellátásra, rehabilitációra.
A hozzátartozók nem tudják sok esetben vállalni a rehabilitációt igénylő családtag ellátását. Az önálló életvitel kiesése fokozott
rehabilitációs szolgáltatásokat igényel, ezen szolgáltatások vagy
túl drágák vagy a családtag szállítását igényli. A bentlakásos intézmények várólistája nagyon magas, átmeneti otthonok pedig
nincsenek a közelben. Átmeneti nehézség esetére kiváló megoldás kezdeményezésünk.
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REMIX-F Szociális Szövetkezet

Új munkahelyeket teremt Újszentivánon a REMIX-F Szociális Szövetkezet. Vas Árpád alapító tagot kérdeztük a szövetkezet
terveiről, működéséről.
Milyen tevékenységet folytat?
A REMIX-F Szociális Szövetkezet tagjai egyrészt a bútorok elkészítésében vesznek részt a festőüzem üzemeltetésével, valamint a
lapra szerelt bútorok összeszerelését fogják végezni. Elsődlegesen a helyi Faktum Bútor Kft. számára végez bérmunkát, ezen felül
több vállalkozás számára is fel tudja majd ajánlani kapacitását.
Ezen felül hiány mutatkozik a lapra szerelt bútorok összeszerelését végző szakember csapatra, mert a gyártók és forgalmazók ritkán
ajánlják fel ilyen irányú szolgáltatásaikat, viszont a bútorvásárlók ezt elvárnák. Sok esetben szembesülünk azzal, hogy a számunkra
tetsző bútort csak lapra szerelten lehet megvásárolni, de az idősek, egyedülállók, családosok vagy műszaki beállítottsággal nem rendelkezők ezt már otthon nem tudják összeszerelni az útmutató ellenére sem. Ennek
lehet az oka eszköz hiány, bizonytalanság, műszaki beállítottság hiánya, idő.
Erre kívánunk létrehozni egy bútorok összeszerelésére specializálódott csapatot, akik
rendelkeznek gépjárművel a kiszálláshoz, a szükséges gépekkel, eszközökkel az összeszereléshez.
Miért pont ezt a tevékenységi kört választották?
Részben mert a Faktum Bútor Kft. a fenti tevékenységeket kooperációban vagy
alvállalkozók bevonásával végzi, és az elmúlt években gyakran okoztak a hibás teljesítések problémát, azon felül a Szociális Szövetkezet alapító tagjai közül többen kötődnek a Faktumhoz, és nagy tapasztalattal rendelkeznek a bútoripari termékek előállításával, felületkezelésével és összeszerelésével kapcsolatban. A nehezen kontrolálható
külső cégek helyett segít megelőzni válságszituációkat a Faktum számára.
Újszentivánon kerül-e kialakításra a munkavégzés helye?
Igen, a Faktum biztosítja a munkavégzéshez szükséges üzemrészeket, melyek felújítás
után alkalmasak lesznek a tevékenységek ellátására. A festő és csiszoló műhely kialakítása már szinte teljesen kész, és a szerelő műhely is jó úton halad a befejezéshez.
Hány alkalmazott dolgozik a szövetkezetben?
A szövetkezet végső célja 8 fő alkalmazott foglalkoztatása volt. Mindenképpen olyan
személyek foglalkoztatását tűztük ki célul, akik a településen és szűk agglomerációjában éppen állás nélkül maradtak, vagy közfoglalkoztatotti státuszban kerültek foglalkoztatásra. A szövetkezet tényleges indulását követően gyorsan fel lett töltve a kitűzött
létszám, mindössze 2 hónap alatt alkalmazásba került ez a 8 fő, és mindannyian a célcsoportból kerültek ki.
Tervezi-e helyiek alkalmazását?
Igen, nagyon fontos számunkra, erősíti a település és a cég közötti kapcsolatot, és a dolgozók lojalitását is.

Jézus társaként a keresztúton

Nagy szeretettel és tisztelettel hívom és várom Újszentiván valamennyi jó szándékú lakóját
az első alkalommal megrendezésre kerülő „templomtól templomig” Újszentiván és Tiszasziget egyházközségek közös falukeresztútjára. A keresztút Nagypénteken 15 órai kezdettel az
újszentiváni Keresztelő Szent János Római Katolikus templom előtti térről indul, és a tiszaszigeti Páduai Szent Antal templomig tart.Jézus Krisztus értünk szenvedett és szenved ma is,
minden bántott és kioltott emberi életért. Akarjuk ezt az isteni áldozatot elfogadni az által,
hogy lélekben és imádságos lelkülettel mi is részese akarunk lenni annak az útnak, amely
földi zarándoklásunkban Isten gyermekeként és Krisztus testvéreként az az út, mely egyedüli kiút a lelki halálból a lelki életbe! Minden kedves újszentiváni testvéremnek szeretnék
kegyelmekben gazdag nagyböjti felkészülést kívánni arra az örök új húsvétra, mely Krisztus
győzelméről, az Isten örök, új nekünk ajándékozott Életéről szól, aki maga a Szeretet.
„Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot."
Fazakas Gusztáv
lelkipásztor

Ételszentelés

A Húsvétvasárnapi ünnepi
szertartásnak jelentős liturgikus eseménye az ételszentelés. Újszentivánon harmadik alkalommal rendezzük
meg ezt a nagyon szép régi,
de még ma is élő hagyományt. Hozd el a templomba a húsvéti eledellel – sonkával, tojással, kolbászszal,
fonott kaláccsal, borral –
rakott kis kosaradat, hogy
a megáldott, megszentelt
étellel térj haza otthonodba!
Kádár-Németh Antalné
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Ingyenes számítástechnikai képzés Újszentivánon
A GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében az alábbi képzést indítjuk:
Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzés (35 óra)
Helyszín:		
Újszentiváni Civil Ház
Kezdés:			
2017. április 26., 10 alkalom, ütemezés a résztvevők igényeinek megfelelően
Jelentkezési határidő: 2017. április 24.
Jelentkezzen, ha Ön:
– 16 és 65 éves kor közötti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban
(kivéve a költségtérítéses képzésben részt vevők),
– jelenleg nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott informatikai képzésben.
Azoknak a magánszemélyeknek a jelentkezését is fogadjuk, akik nem végezték el az általános iskola nyolc osztályát!
További információ és jelentkezés: e-mail: civilhaz@ujszentivan.hu
Tel.: 06-20-260-7577; https://ginop612hir.nive.hu/

Edzőmérkőzés szerbiai ellenféllel
Az U-19 szerb utánpótlás játélosokkal felálló
Magyarkanizsa ellen becsülettel helytállt a hiányosan felálló csipet csapatunk.
NLSE Újszentiván - Magyarkanizsa 3 - 4 (3 0)
NLSE: Ferenczi Zs., Molnár B., Papp B., Kondász K., Rajki A., Horesnyi M., játszott még:
Zádori P., Regős E.
Góllövő: Rajki A.(3)

Programajánló

2017. április 11. 18.00
Irodalmi est Németh László Márai Sándor,
Bereményi Géza, Illyés Gyula, Nagy László,
Tamási Lajos, Jobbágy Károly, Gérecz Attila
verseiből
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
2017. április 13. 17.00
Közös húsvéti játszóház az önkormányzat
és a Nagycsaládos Egyesület szervezésében
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
2017. április 21. 18.00
Rendhagyó történelemóra és kiállítás
„Részt vettem a szabadságharc megmozdulásaiban” Putnik Tivadar (1929–1998)
könyvbemutató
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház

Anyakönyvi hírek
Születések:
Molnár Gréta
Tót Zsuzsanna Szilvia
2017.03.14. 3250 gr, 50 cm
2017.04.03. 2880 gr, 49 cm
Anya neve: Molnár - Kindel Szilvia
Anya neve: Miklós Krisztina Vivien
Apa neve: Molnár Attila
Apa neve: Tót László
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

2017. április 22. 16.00
Sorsunk táncjáték
Helyszín: Epreskert Rendezvényház
2017. április 30. 18.00
Hagyományőrzők Köre - jubileumi előadás
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
2017. május 05. 17:00
Közös anyák napi kézműves foglalkozás az
önkormányzat és a Napraforgó Nagycsaládos Egyesület szervezésében
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
Bővebb információk a civil ház facebook oldalán
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Tyúk eladó
Kitojt vörös tyúkok előjegyezhetők
580 Ft/db áron.
Érdeklődni:
Újszentiván, Damjanich u. 17.
vagy a 0662277096-os
telefonszámon

Bárány, nyúl eladó
Új s z e n t i v á n o n b á r á ny o k é s ny u l a k e l a d ó k
( h ú s v é t r a ) , a k á r ny ú z v a a k á r é l v e
É rd ek l ő d n i a 2 0 / 2 4 1 0 5 5 8 - as tel e fons zámon

Nyári táborok
Ebben az évben is szervezünk nyári táborokat az Újszentiváni Civil
Házban, hogy a gyermekek hasznosan, felügyelet mellett, családias
környezetben töltsék el a szünidő napjait. A népszerű „Konyhatündér”,
Fürge lábak” és „Ezerarcú világ” táboraink mellett új dolgokkal szeretnénk színesíteni a gyermekek programjait. Igyekszünk változatossá,
kellemessé, szórakoztatóvá varázsolni a kicsik számára a vakációt.
Tervezett turnus időpontok:
I. július 10 - július 14.
II. július 17-július 21.
III. július 31- augusztus 04.
IV. augusztus 7- augusztus 11.
V. augusztus 14- augusztus 18.
Költségek:
Teljes ellátással/tízórai, ebéd, uzsonna/: 10.000 Ft/fő/hét
Csak ebéd igénylése esetén: 8.000 Ft/fő/hét
Szakmai programok: 5.000 Ft/fő/hét
A heti csoportok maximális létszáma tizenöt fő. Nincs jelentkezési
határidő, a gyerekeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni.

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 0662277021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné, Magyar
Mária, Vörös - Pigniczki Diána
Nyomdai előkészítés: Vörös - Pigniczki Diána
Nyomdai kivitelezés: Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók: Magyar Mária, Vass Imre, Vörös - Pigniczki
Diána
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

