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Bogya Kriszta és Balla Csaba: A Szenesember

Nádas György, Putnik Lázár és Figura Józsi bácsi a falu
legidősebb (94) férfi lakosa

Nádas György a falu legidősebb hölgyével,
Nagymihály Istvánnéval, Juci nénivel (93)

Napraforgó Nagycsaládos Egyesület műsora

Mária lugas
2016 őszén Szél Pali és Vass Editke szomszédainktól kaptunk 10 tő futórózsát a templom rózsakertjébe. Ősz lévén, plébános úrral megbeszélve leraktuk a templomba vezető fő bejárati út két oldalára.
Elérkezett 2017 tavasza, amikor a nagy tél után úgy nézett
ki, hogy a fele kifagyott. Én át is mentem kedves szomszédaimhoz, hogy közöljem ezt a szomorú hírt. Ők azt mondták, ki ne vegyétek, mert az még ki fog hajtani! És valóban,
a többi rózsa már hozta a virágait, amikor megjelent egyegy kis hajtás. Ezután olyan erőteljesen elkezdett hajtani,
hogy nagyon gyorsan el kellett dönteni, mire kapaszkodjon.
Méregettünk a templom előtt, itthon megterveztük, lerajzoltam, hozzávetőleges költségvetéssel vittem plébániai
közösségünk elé. Mindenkinek tetszett, megfelelt. Plébános úr kihirdette a gyűjtést. Az első összeadott pénzből elindultunk beszerezni a különböző vasanyagot, és itthon
elkezdtük felszabni, és amit kellett, hegeszteni. A munkálatok közben több szakember véleményét, tanácsát is kikértem. Sok jóindulatú embertől kaptunk jó gondolatot,
tanácsot. Sok tanácsot elfogadtunk, de volt, amit már idő-,
anyagi- vagy szakmai tudásunk hiányában nem tudtunk
megcsinálni. Kérjük, fogadják el ezt a tőlünk telhető teljesítményt olyan szeretettel, amilyennel mi készítettük.
Az alapokhoz, vagyis a betontuskók és az oszlopokat tartó
vasak lerakásában a Cigány Kisebbség elnöke, Szabó-Galiba
Zsolt nagyon nagy segítségünkre volt. A cementet, sódert
az Önkormányzatunktól kaptuk. Ekkor még úgy volt, hogy
csak az út két oldalán lévő lugas készül el, majd jövőre az út
fölött is átívelünk. Ekkor kérdezte meg polgármesterünk,
hogy: „Éva néni, mi kell ahhoz, hogy ez is egyben megvalósuljon?” Én kiszámoltam a szükséges anyagot, ő fogta a telefont… és néhány nap múlva a házunk előtt volt lepakolva.
Rengeteg aprólékos munkával – hegesztéssel, csiszolás-

Kalács
Mária lugas
sal, festéssel – telt el két hónapunk. A festésben nagyot segítettek az újszentiváni hívek. Nagyszerű csapat jött ös�sze két délután, így lettünk kész a szeptemberi kisbúcsúra.
A munkálatok közben még elértem a szőregi rózsásokat is,
hogy véleményezzék folyamatban lévő munkánkat. Ekkor
derült ki, hogy az én szép tervem az én védett kertemben
megvalósítható, de nem a templom előtt, ahol minden időjárásnak ki van téve! A fizika törvénye mást diktált. A tervezett
formája megmaradt, de a vasanyagot meg kellett duplázni.
Ehhez a nagy anyagi szükséglethez járult hozzá teljes egészében a Juhász család. Július 24-én Marika néni búcsúztatásán
a koszorúra szánt pénzt összegyűjtve és a család tagjai nagyobb összegekkel megtoldva járultak hozzá a templomkertünk szépítéséhez. Hálás köszönetünk ennek a gyökereitől
soha el nem szakadó igaz magyar családnak. Marika néni
emlékére és az újszentiváni pedagógusok tiszteletére szeptember 17-én Mária Lugasnak lett megáldva és felszentelve.
Köszönetet mondunk: Szél Palinak és Vass Editkének a
rózsákért; Szabó-Galiba Zsoltinak az alapokért; Miklós
Gyurinak a szállításokért; a Váry házaspárnak, Császár
házaspárnak, Csúziné Klárikának és Évikének, Baráthné
Ilonkának, Tóthné Erzsi néninek, Beretkáné Franciskának, Puskásné Icunak és Gusztáv atyának a festésért; Berg
Henriknek az összeszerelésért. Köszönet minden újszentiváninak, aki pénzadományával járult ehhez a cselekedetünkhöz. Külön köszönetet mondunk az Önkormányzatunknak az anyagi támogatásért, egész évi ünnepekre
készülések alkalmával nyújtott minden-minden segítségért.
Felraktam a világhálóra. Az Újszentivánról elszármazottaktól – Svédországból, Ausztráliából, Németországból,
Angliából, Hollandiából és Magyarország minden irányából, nem utolsó sorban az újszentiváni emberektől –
kaptunk sok-sok, néha könnyeket kicsaló elismeréseket.
Volt már, aki megkérdezte, miért dolgoztok ennyit, nem nektek kellene ezt vagy azt csinálni! Miért ne tennénk meg? Ha
még belefér az életünkbe – sok embernek sikerül örömöt,
szép pillanatokat szerezni, a falunkat egy-egy kis munkával szépíteni – hát miért ne? Ezért a faluért, ahol végig éljük
életünket, felneveltük gyerekeinket, csöpörödnek az unokák… Ahogyan a világhálón írtam, itt is csak így egyszerűen:

TEMPLOMUNKNAK, ÚJSZENTIVÁNNAK SZERETETTEL…!

						

Kádár- Németh Antalné
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Szerb búcsú Újszentivánon
Hagyományosan augusztus 28-án, Nagyboldogasszony napján
tartják a templomi búcsút a szerb családok Újszentivánon.
Az Újszentiváni Szerb Pravoszláv Egyházközség és a Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával. A búcsú az előző napi esthajnali istentisztelettel kezdődött, a másnap délelőtti ünnepi misével és
a délutáni ünnepi vecsernyével folytatódott. Vecsernye után
a templomkertben a Deszki Bánát néptáncegyüttes junior
tagjai Nis környéki táncokat mutattak be, amelyeket Dunai
Péter tanított be. Este a helyi Fűzfa csárdában vacsora és Szabadkai Neven zenekar várta a táncolni, mulatni vágyókat.

Körmenet

Dunai József

s szentelés

Bánát Néptáncegyüttes Junior

Kalács szentelés

Kihelyezett ügyfélfogadás

Házasságkötés

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala kihelyezett ügyfélfogadást tart az Újszentiváni
Polgármesteri Hivatalban hétfőnként 8-15 óra között.
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó
ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, biztosítja a szükséges nyomtatványokat, segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint
továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez, különösen
az alábbi ügyekben:
• Lakcímbejelentés
• Közgyógyellátás
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
• Időskorúak járadéka
• Ápolási díj
• Aktív korúak ellátása
• Hadigondozási ellátások
• Családtámogatási ügyek (családi pótlék, anyasági támogatás,
GYES, GYET)
• Fogyatékossági támogatás
• Súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési támogatása

Sok boldogságot kívánunk!
Batancs Adrienn és Rekötye Miklós

Halálozás
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Gaál Tibor

Kádár Márta, ügysegéd

KEDVES OKTÓBERI 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.
Ballai Ferenc, Ballai Ferencné, Bartus Károly, Grünvald Béla,
Grünvald Béláné, Kerekes Lajos Sándor, Magyar Béla Antal,
Rekeczki Károlyné, Sánta József, Varga László, Varga Sándorné
3 - 2017. október - Szentiváni Napló

Óvodások lettünk
A májusban elballagott nagy, maci csoportosok helyét a kicsik
vették át, akik az első két napban a szülőkkel fedezhették fel az
óvodát. A csoportszoba és az udvar is tele van jobbnál jobb játékokkal, melyek kipróbálásába nagy lendülettel vetették bele
magukat a gyermekek. A szülők nélküli első napok a vártnál
könnyebben, viszonylag zökkenőmentesen sikerültek. Nem
csak a gyermekek, hanem az anyukák és apukák számára sem
lehetett könnyű a búcsúzás, de tanácsunkat megfogadva, a határozott, rövid és gyors elköszönéssel azt tették, ami ilyenkor
a legcélszerűbb. A beszoktatás itt nem ért véget, az első heteink még továbbra is erről szólnak. Ismerkedünk az óvodával,
eszközökkel, a többi gyermekkel és az itt dolgozó felnőttekkel
is. Idő kell ahhoz, hogy rögzüljön mit szabad és mit nem, valamint, hogy mit mikor és miért csinálunk. A csoport nagyobb
része már a bölcsődébe is együtt járt, így azon túl, hogy egymást is jól ismerik, sok-sok szabállyal is tisztában vannak már,
amit a gondozó nénik tanítottak nekik. Odaadó munkájukat
ezúton is köszönjük! Hétről-hétre ügyesedik a csoport, és bízunk benne, hogy mind a gyermekek, a szülők és a pedagógusok számára is sikeres, eredményes, s ami a legfontosabb, örömökkel és szép élményekkel gazdag óvodai évek elé nézünk!
						 Kalmár László

Önfeledt játék a homokozóban

Környezetvédelem az óvodában

A kis környezetvédők

Intézményünk a „Zöld Óvoda” program keretein belül évek
óta törekszik arra, hogy a természet szeretetére és védelmére
nevelje óvodás gyermekeinket. Ez a program cselekvésre, cselekedtetésre, élménypedagógiára épít. A Zöld program keretében
május végén „Erdei óvodát” szerveztünk, amelynek keretében
a Vadasparkba és a Fehér-tóra kirándultunk. Ebben a nevelési
évben első programként a környezetvédelmi délelőttöt szerveztük. A legkisebbek műanyag kupakot gyűjtöttek és válogattak.
Nagyon élvezték és lelkesen hajtották végre a számukra új feladatokat. A középső és nagycsoportos gyerekek környezetvédelemmel kapcsolatos társasjátékban mérhették össze tudásukat.
A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a gyerekek nagyon tájékozottak, érdeklődők és fogékonyak a téma iránt. Az
év folyamán a jeles napokhoz (pl. állatok, víz, föld világnapja)
kapcsolódó programokat szervezünk. Célunk olyan szokások,
viselkedési formák megalapozása, melyek szükségesek a természettel, valamint az ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításához, fenntartásához. Fontos, hogy
a családban megszerzett ismereteket felelevenítsük, és játékos
formában mutassunk rá az addig ismeretlen összefüggésekre.
Gulyásné Gál Éva

Érdeklődő tekintetek

Játékos tanulás
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Babacsomag átadás
Az elmúlt hónapokban három babacsomagot is átadhatott a képviselő-testület nevében Putnik Lázár polgármester és
Csanádi Erika védőnő. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Putnik Lázár, Pap Ádám és szülei, Csanádi Erika

Putnik Lázár, Kratochwill Konor és szülei, Csanádi Erika

Széll Laura és szülei, Putnik Lázár

Kedves szülők, nagyszülők, gondozók!
Minden páratlan héten, szerdán 10-11 óráig Baba-mama klubbot tartok a Civilházban! Szeretettel várok minden 0-3 éves
csecsemőt/ kisdedet és hozzátartozóit!
Amit kell, hogy hozz:
◆ 1 db polár takaró
◆ 1 db textilpelenka
◆ 1 db kisebb méretű törölköző
◆ 1 db nagyobb méretű törölköző
◆ 1 db polifóm (ha van, de igyekszünk biztosítani)
◆ csecsemő szükséges dolgai
Téma/ program
Az aktuális téma mindig rajtatok múlik, mire van szükségetek.
Lehet a gyermekkel kapcsolatos, táplálkozással, életmóddal, vagy akármivel kapcsolatos, amire kíváncsiak
vagytok. Minden foglalkozáson megbeszéljük a következő
baba-mama klub témáját!

Szeretnék a baba-mama klub részére játékokat gyűjteni. Akinek van megunt, használt, de aránylag jó állapotú játéka, és felajánlaná a klub gyermekei számára, hogy ottlétükkor tudjanak
játszani, kérem, keressenek meg, akár telefonon, akár a tanácsadóban. Minden felajánlást szívesen fogadunk!
					
					

Csanádi Erika
védőnő

Minden páros héten, szerdán 10-11 óráig Baba-masszázst tartok
a Civilházban! Szeretettel várok minden 0-1 éves csecsemőt és
hozzátartozóit!
Amit kell, hogy hozz:
◆ 1 db polár takaró
◆ 1-2 db textilpelenka
◆ olaj a masszázshoz
◆ 1 db kisebb méretű törölköző
◆ 1 db nagyobb méretű törölköző
◆ 1 db polifóm (ha van, de igyekszünk biztosítani)
◆ csecsemő szükséges dolgai
A csecsemőmasszázsról röviden: „A babamasszázs évezredes
hagyománya Indiából származik. Az ősi kultúrákban anyáról
gyermekre szállt a masszázs tudománya. Az édesanyák a világ
minden pontján ösztönösen tudják, hogy a babáknak szükségük van az ölelésre, a ringatásra, a szeretetteljes érintésre.
A masszázs olyan kommunikáció, amely szavak nélkül is képes
érzelmeket, nyugalmat, szeretetet közvetíteni, és egyes társadalmakban a csecsemőgondozás hagyományának részét képezi.
Sok olyan ősi családi szokás létezik, melytől a „fejlődés”
érdekében a XX. század elején elfordultunk, de fontosságát
a modern tudomány újra felfedezte, és ennek köszönhetően
újra visszatérhet életünkbe. Az érintés egész életünk során rendkívüli fontossággal bír, végigkíséri emberi kapcsolatainkat.
A szeretetteljes masszázs az egyik legnagyobb ajándék, amelyben a szülőnek és gyermekének része lehet.”
Forrás: http://www.magye.hu/babamasszazsrol.php
				
Csanádi Erika, védőnő
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Nemzetközi Csecsemőmasszőr – MAGYE

BURSA HUNGARICA 2018

Tisztelt Lakosság!

A határidőn túl benyújtott, a határidőig benyújtott, de hiányos
Újszentiván Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi- vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a
nisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2018. évre a Bursa bírálatból kizárja.
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 07.
felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat Beérkezési határidő: 2017. november 07. A bírálatban kizáa következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára. rólag e határidőig benyújtott, és az önkormányzat által az
• 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 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amen�nyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2018/2019. 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 2017/2018.
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 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019.
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:

EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt.
Bővebb információ, részletes pályázati kiírás letölthetők Újszentiván község honlapjáról (www.ujszentivan.hu), illetve rendelkezésre állnak ügyfélfogadási időben Újszentiván Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Tel: 62/277-021/104,
20/772-35-57).

Kutyagumi
Tisztelt Újszentiváni Lakosok!
Az elmúlt időszakban többen kerestek meg azzal a problémával, hogy kutyakaki van a közterületeinken illetve, néhányan
mások magánterületét sem tartják tiszteletben, és ott végeztetik kutyájukkal a dolgukat. A kutya nem tudja, kinek a területén van, nem tudja, hogy hová szabad és hová nem. Ezért vagyunk mi emberek, akik ha úgy döntünk, hogy kutyát tartunk,
akkor „kutya kötelességünk” figyelni arra, hogy az eb ürüléke
ne kerülhessen közterületre és mások magánterületére sem.
Miért kellene ezzel foglalkozni? Azon túl, hogy senki nem szeret belelépni, a kutyák ürüléke tele van élősködőkkel. Ezek, a
kutyák számára a legtöbbször nem jelentenek problémát, azonban az emberi szervezetben heves és sokszor gyógyíthatatlan
szövődményeket produkálnak. Megtámadhatják a tüdőt, a
gyomrot és a bélrendszert, a vesét, a májat és szívburkot, valamint a szemet is. Komoly belsőszervi megbetegedéseket és
vakságot is okozhatnak. Ezeknek a parazitáknak a petéi leginkább a bélsárral kerülnek ki a környezetbe. Mivel néhány hét
kell ahhoz, hogy a peték kifejlődjenek, így a friss kutyapiszoknál
a megszáradt ürülék, illetve annak a pora sokkal veszélyesebb.
Amikor egy forró nyári napon a száraz kutyaürülék porát
széthordja a szél, akkor a közterületen hagyott kutyapiszok fizikai érintkezés nélkül is nagyon sok embert megfertőzhet.
Az önkormányzat közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról szóló 14/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelete is tartalmaz rendelkezést erre vonatkozóan: ”Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltakarításáról az állattartó köteles
gondoskodni.” A rendelkezés be nem tartása miatt 150.000,-Ftig terjedő közigazgatási bírság, illetve 50.000,-Ft-ig terjedő
helyszíni bírság szabható ki. Kérek mindenkit, hogy gondoskodjanak róla, hogy kutyájuk sétáltatás közben ne piszkítson a
közterületre, más magánterületére. Amennyiben erre sor kerül,
az elhullott ürülék összeszedéséről gondoskodjanak!
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára

								
jegyző

Hétfő: 7.30 – 16.00, Szerda: 7.30 – 17.00, Péntek: 7.30 – 12.30)
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Pályázati felhívás
Újszentiván Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Dél-Nyugat Lakóparkban 3 szobás új építésű költségalapú
önkormányzati bérlakás 5 évre történő bérbeadására.
1. A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező
házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
• akik munkaviszonyból vagy munkaviszonynak nem minősülő
egyéb jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel
rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme igazolhatóan legalább 150.000,- Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• 3 havi bérleti díjnak megfelelő össszegű kauciót fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
• lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek vagy vállalják
annak megkötését a bérleti szerződés megkötése előtt vagy azt
követő 1 hónapon belül
• több gyermeket nevelnek
• első lakásszerzők
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
• a pályázat beadásának évében települési krízistámogatásban,
vagy lakhatási támogatásban részesült
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
4. A lakás adatai:
80,89 m2 alapterület, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, wc, éléskamra, előszoba
Komfortfokozata: összkomfort
Bérbeadás jogcíme: költségalapú
Lakbér: a lakóingatlan bérleti díja a képviselő-testület által
rendeletben meghatározottak szerint, melynek összege: 600 Ft/
m2 + rezsi.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. október 27.
Az eredményről az érintettek írásban értesülnek.
Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető
meg a lakásbérleti szerződés. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlő-kijelölés hatályát veszti.
Beköltözés: a szerződés megkötését követően 2017. november 1.

Tűzgyújtás

Többen megkerestek azzal a kérdéssel, hogy a televízióban elhangzott híradások szerint lehet tüzet gyújtani. Nem, sajnos
nincs engedélyezve továbbra sem. Az országosan elrendelt tűzgyújtási tilalmat oldották fel az elmúlt héten, ez azonban nem
befolyásolja a helyileg szabályozott tilalmat. Újszentiván Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (IX.08.) rendelete a helyi környezet védelméről, az alábbiak szerint rendelkezik:
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok
(1)Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsődlegesen komposztálás útján történjen.
(2)A község közigazgatási területén avar, kerti-, és egyéb hulladék égetése tilos.
(3)A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól az Ör.
nem ad felmentést.
dr. Szentirmay Sára
Kérem a rendelet betartását!
					

jegyző

A pályázatokat írásban Újszentiván község polgármesteréhez
(6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.) kell benyújtani 2017. október 25-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető
pályázati adatlap kitöltésével.
A lakás megtekinthető a feltalálási címen előzetes egyeztetést
követően. (Polgármesteri Hivatal Pintér Mónika 06/62/277-021;
06-20/772- 35-58)

Ifj. Krauzer Ádám sírhelyének felújítása
A sírkövek a hősi síroknak az utódok tiszteletét kiváltó – és
azt fenntartó – emlékkövei. Mint ilyenek, a sírjelek a hősi
sírhelyek szerves részei, melyeket a kegyelet és megemlékezés jeleként, annak részeként emeltek. Minden sírkő – sírjel – jellemző arra a korra és arra a közösségre, amely azt állította. A sírjelek állítására a Nagy Háború legelejétől (1914)
általában az 1940-es évek végéig terjedő időszak alatt került
sor, ezért jellemzően szinte minden temetőben – még a nagy,
központi akarat és tervezés alapján elkészült sírkertekben is –
többféle, egymástól eltérő formájú és anyagú sírjelek állnak.
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Első Világháborús Centenáriumi Pályázatának kiemelt célja az volt, hogy a már meglévő sírkövek kerüljenek tisztításra, felújításra, ha szükséges kiegészítésre.
Az újszentiváni temető „A” parcellájának 4. sorában az 53.
számú sírhelye ifj. Krauzer Ádámé, aki az I. világháború
hősi halottja. A pályázat keretében a sírhely felújításra került. A felületet lecsiszolták, megtisztították a lerakódásoktól.
A feliratot átfestették és újra látható, olvasható lett.
					

Balogh Istvánné
alpolgármester
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A felújított sír

Ifjú tehetség
Tóth Márkó

Memóriaszűrés
Bemutatkozott a falunkból
Tóth Márkó, az Újpest
TE NB I.-ben szereplő
korosztályos
csapatában.
A nyáron igazolt jàtékos
szép jövő elött áll, ha ilyen
tempóban fejlődik. '"A legutóbbi fordulóban az ETO
FC Győr ellen megnyert
3-1-es mérkőzésen két gólpasszal tűnt ki." -nyilatkozta róla az újpesti legenda
Zámbó Sàndor, aki szinte
minden edzèsükön résztvesz.
További sok sikert kìvánunk
neki!

Hogy is hívják? Hová tettem?
Távirányító a sütőben!?
2017.10.17-én a szegedi Memória Osztály vezető neurológusa, Dr. Pákáski Magdolna
főorvosnő memória szűrést tart 8.00-12.00 óráig az
orvosi rendelőben. Várjuk
azok jelentkezését, akik memóriazavarokkal küzdenek,
vagy a környezetük észleli, hogy megváltozott a viselkedésük, szokatlan, furcsa dolgokat cselekdnek.
Bejelentkezés :
a 06 20 260 7577-es telefonszámon, vagy személyesen a
Civil Házban

Putnik Lázár

Nem jön a Mikulás?

			
Dr. Juhász Tibor

Halloween
Idén sem maradhat el a halloween
tökfaragás nélkül. Várunk minden
kicsit és nagyot, anyukát apukát,
nagyszülőt október 27-én a
Civil Házba.További
		
részletek
hamarosan a
szórólapokon.

Azt hallottam, idén nem jön a Mikulás!
HO...HO...HO...HÓ!!!
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 november 21-ig
és röpül a szánkó.
Addig is legyetek jók, mert mindent
látok ám!
Üdvözlettel: Mikulás

Tibeti Gyógyító
Tibeti Gyógyító Láma érkezik Újszentivánra. Sok szeretettel
várja a gyógyulni vágyó betegeket október 12-én, csütörtökön 17 órától a Civil Házban.
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Közérdekű információk
ORVOSI RENDELŐ

CSIPKEBOGYÓ
GYÓGYSZERTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
Újszentiván, Árpád u. 2.
+36 62 277 165
+36 62 641 446
Dr. Juhász Tibor
Hétfő-Péntek: 08:00-18:00
Rendelési idő:
Szombat: 08:00-13:00
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 12:00-16:00
ÁLLATORVOS
Szerda: 8:00-12:00
Dr.
Mender Ferenc
Csütörtök: Rendelés: 8:00-11:00
Újszeged,
Küküllői .u. 5.
Tanácsadás: 11:00-13:00
+36
30
257 18 38
Péntek: 8:00-12:00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Újszentiván, Kossuth u. 19.

+36 20 772 35 52
vedonoujszentivan@freemail.hu
Védőnő: Csanádi 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

BÖLCSŐDE

Újszentiván,
Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@
gmail.com

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS:
DÉMÁSZ: +36 62 565 881

ÓVODA

Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
+36 20 772 35 59
ovodaujszentivan@
gmail.com

FŐGÁZ Zrt.
HIBABEJELENTÉS:
06 80 820 141

POSTA

SPORTCSARNOK

NEMZETI
DOHÁNYBOLT ÉS
LOTTÓZÓ

EZER CIKK Bt.

Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
Hétfő-péntek: 8:00-12:00
és 12:30-16:30

Hétfő-pétek:7.00-19.00
Szombat: 7.00-16.00
Vasárnap: 8.00-13.00

NEMES CUKRÁSZDA

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

Újszentiván,
Damjanich u.10/C
Pawlowski Katalin
+36 20 238 85 89
bérelhető

Hétfő-Péntek:
6:00-20:00
Szombat: 6:00-16:00
Vasárnap: 6:00-12:00

HÚSBOLT

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás:
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
Hétfő: 7:30-16:00
+ 36 62 277 021
Kedd-Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
polgarmesterihivatal@
Szerda:
7:30-17:00
ujszentivan.hu
Péntek: 7:30-12:30

CIVIL HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
+ 36 20 260 75 77
civilhaz@ujszentivan.hu
Hétfő-Péntek:8:00-19:00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

FALUGAZDÁSZ
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei
Igazgatósága
Szeged, Kossuth Lajos sgt.17.
Szabó Károly
+36 30 383 34 79
szabo.karoly@nak.hu
Ügyfélfogadás: Civil Ház
Péntek: 8:00-12:00

Felszabadulás u. 13.

FŐÚTI COOP

SZENTIVÁN COOP
Rákóczi u. 16.

Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 06:00-16.00
Vasárnap: ZÁRVA

Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 06:00-14:00
Vasárnap: 7:00-12:00

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Ügyfélszolgálat
06 40 922 334
Hibabejelentés
06 80 922 333

HULLADÉKUDVAR

Újszentiván, Újvilág utca
Hétfő: szünnap
Kedd-Szombat: 8:00-12:00;
12:20 - 16:20
Vasárnap: szünnap

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u.19.
+36 30 219 82 93
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
Dr. Gombás Ildikó
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 8:45-14:45
Kedd, csütörtök: 12:15-19:00
Péntek: 8:00-12:00
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon a Fogklinikán
(Szeged, Tisza L. krt. 64-66.) reggel 7 órától 13 óráig
igénybe vehető sürgős esetben.

IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Balogh Isvánné
+36 20 772 35 69
balogh.istvanne@ujszentivan.hu
bérelhető
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Civil Ház szolgáltatásai
Nyomtatás

Könyvtár
használat

Fénymásolás

Szkennelés

Számítógép/
internet
használat
Névjegykártya
készítés

yi

Gyöng

csi

Mar

Dia

Laminálás
Spirálozás
E-mail

küldés

Tisztelt Lakosok!
Az Újszegedi Rendőrőrs jelentése szerint 2017. május 25.
napján a faluban kettő darab lezáratlan,
elhagyott mountain
bike típusú kerékpárt találtak. Kérem,
hogy amennyiben
gazdái hiányolnák
a kerékpárokat, úgy
azok, azonosítására alkalmas papírjaival keressék fel
az Újszegedi örsöt.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
tájékoztatása szerint a Hulladékudvar 2017. október
14. napján hosszított nyitvatartással 7.00-19.00 - ig
áll a lakosság rendelkezésére. Ezen időpontban az esetlegesen felgyűlt nagy darabos hulladékukat (lom) díjmentesen adhatják le.

dr. Szentirmay Sára
jegyző

				
				

SZENTIVÁN
ÚJSZENTIVÁN, RÁKÓCZI U. 16.
NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-14:00
V.: 7:00-12:00

FŐÚTI
ÚJSZENTIVÁN, FELSZABADULÁS U. 13.
NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-16:00

Ő
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dr. Szentirmay Sára
jegyző

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

