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200 éve született Görgei Artúr honvédtábornok az 1848/49-es Honvédsereg fővezére.
A szegedi honvéd hagyományőrzők
Újszentivánon kopjafát avattak a tábornok tiszteletére
1818. január 30-án, 200 éve született meg
a felvidéki Toporcon Görgei Artúr
honvédtábornok, nemesi család sarjaként. 14 éves korától katonai iskolában
tanult, utász, majd huszártiszt lett belőle
az osztrák hadseregben. 1845-ben lépett
ki az osztrák ármádiából, és tanársegéd
lett a Prágai Egyetem Kémiai Tanszékén.
1848 tavaszán tért haza Magyarországra,
fiatal francia feleségével, és júniusban
belépett a megalakuló magyar honvédseregbe, századosként. Gyorsan emelkedik
a ranglétrán, miután 1848. október 7-én
Ozoránál bekeríti és fegyverletételre
kényszeríti a betörő horvát csapatok egy
részét, ekkor már ezredes, a schwechati
csatát követően pedig tábornok. 1848-49
fordulóján a sikeres északi visszavonulással időt nyer a kormánynak a honvédsereg újraszervezésére, majd 1849 tavaszán
Ő vezeti diadalra a magyar csapatokat
a Hatvan –Tápióbicske – Isaszeg – Vác
- Nagysalló és Komárom melletti ütközetekben. Buda bevételét követően rövid
időre az ország hadügyminisztere lesz.
Az orosz-osztrák együttes intervencióval
szemben minden erejével és tehetségével
küzd – eközben súlyosan megsebesül –de
a túlerő legyőzi. Hogy seregei maradékát
a biztos pusztulástól megmentse, 1849.
augusztus 13-án Világosnál leteszi a fegyvert az orosz csapatok előtt.
Kossuth Lajos az emigrációból igaztalanul
az árulás vádját süti rá, amely egész életét
végigkíséri. Hosszú életét élt, 1916. május
21-én halt meg. A Kerepesi Temetőben a
Nemzeti Hősök Panteonjában nyugszik.
Magyarországon az áruló mítosz miatt
csak néhány szobra és emlékműve áll.
Ezért döntött úgy a Szegedi III. Zászlóalj
Hagyományőrző Egyesülete, hogy születésnapjára egy kopjafát állít.
2018. január 30-án az Újszentiván, Rózsa
utca 19. szám alatti emlékhelyen kopjafát
avattunk Görgei Artúr tábornoknak, a
XIX. század legkiválóbb magyar hadvezérének.
Ezzel az avatással még nem ért véget az
1848-as történelmi emlékhely felépítése,
Egyesületünk célja az, hogy a szabadságharc mind a 29 végig szolgáló honvédtá-
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bornokának kopjafát állítsunk.
2018. február 25-én, délelőtt 10 órakor
avatjuk Gál Sándor honvédtábornok
kopjafáját, amelyet a sepsiszentszentgyörgyi Székely Virtus Hagyományőrző
egyesület adományozott, majd 2018. június 22-én kerül felállításra és felavatásra
Damjanich János tábornok kopjafája, aki
170 évvel e nap előtt indult a szegedi III.
zászlóaljjal a délvidéki harcokba. A kopjafát Tóth Zoltán, újszentiváni lakos, hagyo-

mányőrző őrmester adományozza. Ezzel
nyolcra emelkedik a felállított kopjafák
száma, és azt tervezzük, hogy évente 2-3mal bővítjük ezek számát.
Örömmel veszünk mindenféle csatlakozási vagy felajánlási szándékot e vonatkozásban.
Dr. Vass László
Hagyományőrző ezredes
és Egyesületi elnök.

Választási tájékoztató I.
Tisztelt Választópolgárok!
I. A Választójog
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi
országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített
választási értesítőben is láthatták, a választás napja: 2018. április
8. vasárnap. A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választási törvényre való tekintettel, a választási határidők és
részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom Önöket tájékoztatni két részben.
A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakóhelyhez,
azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja – korlátozott
mértékben ugyan – a választójogot.
Nem rendelkezik választójoggal (aktív és passzív egyaránt) az,
- akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog
gyakorlásához szükséges belátási képessége
a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően
nagymértékben csökkent, vagy
b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan
teljes mértékben hiányzik.
- aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és
nincs eltiltva a közügyektől.
Aktív választójog:
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok
(pl.: a határon túli magyarok) egy pártlistára szavazhatnak.
II. A Névjegyzék
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti
a Helyi Választási Iroda vezetőjétől (a továbbiakban: jegyző),
hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
a) a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti valamely
nemzetiséghez tartozik;
b) fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
c) a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak
kiadását megtiltja.
Az erről szóló kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani.
A nemzetiségi regisztráció
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a
nemzetiségek jogállásáról törvényben felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti,
hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre
- a nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy
- az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként
kíván-e szavazni.
Fontos, hogy a választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként
szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.
Lehetősége van a választónak, hogy bármikor töröltesse a
nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint
a névjegyzékben nemzetiségként szereplő választópolgár az

országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát bármikor módosíthatja.
A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség
A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának
elősegítése alapelvének érvényesítése érdekében a választási
törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé
teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális
segítséget igényeljen.
A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoztatását
szolgálja, hogy a szavazás helyét és idejét is tartalmazó értesítőt
számukra – kérésükre – Braille-írással kell elkészíteni, a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása pedig lehetővé
teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a
szavazólapot.
A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása
A választási iroda a választási törvény alapján a jelölő szervezet, a jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében,
hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat
közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy
személyesen felkereshessék.
A választópolgár viszont megtilthatja a névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását, illetve a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában található adatainak a kiadását.
A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2018.
február 9. és február 19. között küldte meg a Nemzeti Választási
Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki nem kapta
meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat.
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2018. április 6.
16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének adatait. A megtekintés lehetősége csak
a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. A betekintés lehetősége
nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre. A megtekintés nem
az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az
informatikai rendszerben, monitoron történik.
1.) Mozgóurna igénylése
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.:
munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség
mozgóurna igénylésére.
2.) Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás
napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem
alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének
névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2018. április 6.)
16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékbe. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Magyarán, mintha otthon maradt volna, és a lakóhelyén
szavazna!
3.) A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de
a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán szavazhat.
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A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018.
március 31.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékből. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján
szavazhat. Magyarán, mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna!
III. Az Ajánlás
Ahogy azt már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták, az ajánlószelvények helyett bevezetésre került az ajánlóívek
fogalma.
Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki legalább ötszáz
választópolgár ajánlását az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjti. Ajánlóíven ajánlásokat legkorábban 2018. február 19-től
lehet gyűjteni, azonban a jelölt-jelölteknek legkésőbb március
5-éig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges ötszáz érvényes ajánlást. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja
alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak
egy ajánlással támogathat!
Az egyéni választókerületben képviselőjelölt
- párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltjeként vagy
- független jelöltként indulhat.
Pártlistát az a párt állíthat, amely
- legalább 9 megyében és a fővárosban,
- legalább 27 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított.
IV. A Kampány
Fontos változások történtek a kampány szabályozásában is. A
kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól (2018. február
17.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2018. április 8-án
19.00 óráig) tart. Ahogy már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták, megszűnt a korábban a szavazás napján
0 órától 19 óráig fennálló kampánycsend, ehelyett egy speciális
szabályt (nem csupán időbeli, hanem azzal egyidejűleg területi
korlátozást) tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szavazóhelyiségek

bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem
folytatható.
Plakátkihelyezés szabályai:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos,
a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni TILOS!
Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy
jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható
legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani,
vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
V. A Szavazatszámláló Bizottság
A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB)
választott tagjait a jegyző javaslatára a települési önkormányzat
képviselő-testülete választja meg – legkésőbb a szavazást megelőző 20. (2018. március 19.) napig.
Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is segíthetik.
Delegált tagot az SZSZB-be a választókerületben jelöltet, illetőleg
listát állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb a
választást megelőző 16. napig 2018. március 23-án 16.00 óráig
jelentheti be. A független jelölt, jelölő szervezet(ek) szavazókörönként 2-2 tagot delegálhatnak az SZSZB-be!
A 2018. évi Országgyűlési választással kapcsolatos tájékoztatómat
az újság következő számában folytatom.
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a hozzám,
a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a www.
valasztas.hu internetes oldalt.
dr. Szentirmay Sára
jegyző, HVI vezetője

A jegyző felhívása
Befizetési határidő: 2018. március 19.
Újszentiván Község Önkormányzati Adóhatósága „Folyószámla-értesítő” levélben tájékoztatja a Tisztelt Adózókat arról, hogy
határidőben tudják teljesíteni 2018. március 19-ével esedékes adófizetési kötelezettségeiket. Közel 1200 levél kerül postára és
kézbesítésre, mellékelünk az adó befizetésre szolgáló csekket is.
Amennyiben Önöket helyi adó (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési
adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (tartozások, pótlékok és bírságok stb.) terheli vagy esetleg
elévülési időn belül terhelte, úgy ezek összegeit Újszentiván Község Önkormányzati Adóhatósága felé kell a megfelelő számlákra
megfizetnie.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számláról átutalással kötelesek teljesíteni.
A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájáról banki átutalással is teljesíthetik.
Ha Önöknek adófizetési nehézsége keletkezik, úgy a lehetőségeikről hivatalunknál szíveskedjenek tájékozódni.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Újszentiván Község fejlődéséhez!
Dr. Szentirmay Sára, jegyző

KEDVES MÁRCIUSI
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.
Baráth Jánosné, Bodó Antal, Csúzi Istvánné, Fejesné Nagymihály Julianna, Kovács Istvánné, Lanteri Giovanni Claudio, Nagy
Istvánné, Nagy János, Őze Imre, Putnik Sándorné, Raffai-Törgyéki Gizella, Szabó-Galiba Istvánné, Szekeres József, Szögi Zoltánné
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„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 sport tevékenységükkel.
Beadási határidő: 2018. március 31.
A pályázaton való részvétel feltételei, hogy a pályázó: magyarországi sport egyesületnél leigazolt versenyző legyen, rendelkezzen
magyar állampolgársággal, állandó újszentiváni lakhellyel, és magyarországi közoktatási intézményben tanuljon, 10. életévét legalább a 2018. évben betölti, vagy 25. életévét legfeljebb 2018-ban töltik be, legalább megyei versenyen elért 1-3. helyezéssel, országos
versenyen elért 1-5. helyezéssel vagy nemzetközi versenyeken elért 1-10. helyezéssel rendelkezzen (a beadást megelőző két évben)
A pályázat benyújtható eszközvásárlásra, illetve útiköltség-támogatásra.
A pályázatokat Újszentiván Község képviselő-testülete bírálja el a tanulmányi és a sporteredmények figyelembe vételével 2018.
április 30-ig. Értesítést az eredményről a résztvevő az adatlapon megadott postai címen kap. A támogatási összeg elszámolásának
határideje: 2018. 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) és a Civil Ház facebook oldalán beszerezhető, letölthető. (www.ujszentivan.hu) oldalán beszerezhető, letölthető.

Egy nagyszerű sportember ment el
December végén nagy veszteség érte a Csongrád megyei sportéletet, váratlanul elhunyt az egykori birkózó, edző Csikós Ferenc. Először a ringet
választotta, bokszolni kezdett, azonban fiatalon, már 17 évesen átcsábították a birkózószőnyegre. Jó döntés volt, mert tehetsége hamar bebizonyosodott. Először ifjúsági, később pedig junior magyar bajnok lett. A
felnőttek között is megmutatta tudását, hisz négy alkalommal is a dobogó
második fokára állhatott, ezüstérmet szerzett.
Nem csak versenyzőként, hanem edzőként is sikeres volt. Már fiatalon
elkezdte a trénerkedést, dolgozott az SZVSE, valamint a Szegedi Birkózó
Egylet sportolóival. Ebben az időben az ország minden részéről Szegedre
figyeltek, hisz olyan
pezsgő
birkózó
élet alakult ki a
keze nyomán a
városban. Hétről
hétre válogatott
sportolók
küzdöttek, edzettek,
versenyeztek Szegeden az irányításával, és Európa
egyik legerősebb
csapatát sikerült
kialakítania a városban. Ebben az
időben az is előfordult, hogy az újszegedi sportcsarnokban egy BEK-meccsen 1500 néző
szurkolt a szegedi birkózóknak.
Mindenki Csikós Ferinek szólította. Soha nem akart a rivaldafénybe kerülni, mindig a háttérben tevékenykedett. Szeretett sportágát soha nem hagyta
el, a legnehezebb időszakban is segítette, dolgozott érte.
A Csongrád megyei sportélet egy nagyszerű, pótolhatatlan embert veszítette el halálával.
Vass Imre

Pályázati felhívás - civil szervezetek részére
Újszentiván Község Önkormányzata pályázatot hirdet helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 2018. évi vissza nem térítendő
támogatására. A pályázaton részt vehetnek azok az egyesületek, amelyek Újszentiván település jó hírének keltésére, megőrzésére
törekszenek.
A támogatás két fő célja a civil szervezetek működésének elősegítése, valamint különböző programokra, rendezvényekre való felkészülés és lebonyolítás támogatása. A pályázat benyújtható anyagi és természetbeni támogatásra. A pályázat keretében kérhető
támogatás legmagasabb összege 200.000 Ft, amelyből maximum 150.000 Ft. lehet az anyagi támogatás mértéke.
A pályázatok beadási határideje: 2018. március 31. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a
késedelem igazolására vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Pályázati adatlap nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban (Újszentiván, Felszabadulás u. 7.), illetve elektronikus formában
a www.ujszentivan.hu oldalon beszerezhető.
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Óvodai versmondó verseny
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük óvodánk versmondó versenyét. Helyszínül tágas tornatermünket választottuk, mely a fokozott érdeklődés
következtében gyorsan megtelt, így sokan már csak a folyosóról tudták hallgatni a szebbnél szebb szavalatokat.
Versekből nem volt hiány, hiszen nyolc szerző több mint
negyven költeményét hallhatták a jelenlévők. Örömünkre a gyerekek nagy része, lámpalázukat és izgatottságukat legyőzve ki mert állni a szép számú nézőközönség
elé és elszavalta versét, még hozzá nem is akárhogyan. A
nívós zsűri (Tanács Zsuzsanna, Révész Rozália, Magyar
Mária) döntése értelmében hatan is kiérdemelték azt a
szép feladatot, hogy óvodánkat képviselve versüket újra
elszavalhatták Deszken, a területi vetélkedőn. Óvodásaink
ezen a megmérettetésen is eredményesen szerepeltek,
Rácz Flóra különdíjat kapott.
Az Újszentiváni Óvodai Versmondó Verseny különdíjasai:
Csillag Levente (Süni csoport) Ugray Emese (Nyuszi
csoport) Ignáth Bence (Süni csoport) Törzsök Hanga
(Nyuszi csoport) Rácz Flóra (Nyuszi csoport) Magyar
Teodoras (Nyuszi csoport)
Kálmán László

Csiga Duó koncert

Ismét nálunk járt a már jól ismert együttes, a gyerekek kedvence. Évente többször megörvendeztetik óvodásainkat vidám, zenés
műsorral. Ez alkalommal a Farsang jegyében az óriás várába kalandoztunk, akinek a segítségével elűztük a telet. A gyerekek
énekeltek, táncoltak és tapsoltak. Felcsendültek az ismerős dalok, de hallhattunk újakat is. Az egész gyermeksereg aktív részvevője
volt a műsornak, nagyon élvezték az előadást, a közös játékot. Búcsúzóul hosszú, kanyargós vonatozással bejártuk az óvodát.
Gulyásné Gál Éva
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Babamasszázs
Kedves Szülők, Nagyszülők, Gondozók!
Minden páros héten, 10-11 óráig Baba-masszázst
tartok a Védőnői Tanácsadóban. 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
Nemzetközi Csecsemőmasszőr – MAGYE

Újszentiván NLSE

A Debrecenben megtartott Karácsony kupán az Újszentiváni
NLSE 4. helyezést ért el.
Eredményeik:
Újszentiván - Debreceni Olasz focisuli 2 - 0
gólszerzők: Molnár B.,Kondász K.
Újszentiván - Czvrena Zvezda(szerb)1 - 0
gólszerző: Molnár B.
Újszentiván - Kolubara(szerb) 0 - 3
Újszentiván - Balmazújváros 0 - 0

A felcsúti Puskás Kupán a csapat ezüstérmet szerzett.
További sok sikert kívánunk!
Eredményeik:
Újszentiván - Százhalombatta 1 - 2
Újszentiván - BVSC 0 - 1
Újszentiván - Tatabánya 2 - 0
Újszentiván - Érd VSE 1 - 0
Újszentiván - Felcsút Puskás Akadémia 2 - 1
Várunk lányokat, akik szeretnének focizni!
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Bölcsőde bál
2018. 02. 17-én immáron az
ötödik jótékonysági bál került
megrendezésre, az Epreskert
Rendezvényházban.
Évről-évre nő a rendezvényünket látogatók száma, az idén
százötvenen roptuk a táncot.
Elfogadta
meghívásunkat,
Bartók Csaba, a 76-szoros
Magyar Kézilabda válogatott
és egyben a Fidesz-KDNP
országgyűlési képviselő jelőltje,
aki felajánlásával támogatta
bölcsődénket.
A köszöntők után egy kis műsorral kedveskedtünk a bálozóknak.
Felléptek:
Nyárközép amatőr színjátszó
társulatunk, a Napraforgó
Nagycsaládos Egyesület táncoslábú anyukái. Meglepetés
műsorral pedig a bölcsődei dolgozók férfi hozzátartozói léptek fel.
A műsorszámokat a népes közönség vastapssal jutalmazta.
A talpalávalót Varga László szolgáltatta.
A finom vacsora után a táncparkett szinte mindig telve volt.
A tombolasorsolás sokáig tartott, mert nagyon sok és értékes
tombolatárgy került kisorsolásra. Ezúton szeretnénk mindazoknak megköszönni, akik tombola felajánlásukkal ezt lehetővé tették.
A bál fergeteges hangulatban telt, a vendégek hajnalig ropták a
táncot.					
Bölcsőde dolgozói

Farsang a bölcsődében
Eltelt egy év, ismét a farsang időszakát éljük, a földi élet örömeit,
bőséget és a tél végét ünnepeljük.
Bölcsődénkben február 23-a, a farsang jegyében telt. A készülődés már napokkal hamarabb elkezdődött. A bölcsőde farsangi
díszbe öltözött. A gyerekek álarcot színeztek, festettek és
farsangi dalocskákkal hangolódtak a mulatságra.

Péntek délután együtt ünnepeltünk a gyerekekkel, szülőkkel,
nagyszülőkkel. A gyerekek örömmel öltötték magukra a különböző
kedves, ötletes és bájos jelmezeket.
A szülők felajánlásának köszönhetően sós és édes süteménnyel,
üdítővel is meg tudtuk kínálni az apróságokat.
Az együtt játszás mellett közös kézművességre is volt lehetőség.
Álarcokat, bohócokat, kis majmokat készíthetett apraja-nagyja.
Nem csak a gyerekek élvezték a kreatív foglalkozást, hanem a
szülők is. A közös beszélgetések nagyon hasznosak voltak. A szülők
egymásnak is tudtak tanácsokat, ötleteket adni.
Bölcsődei dolgozók
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Éva néni rovata
Néhány évvel ezelőtt próbáltunk kerttervezőkkel felvenni a kapcsolatot, akik több tízezer, illetve százezer forintért terveztek volna
nekünk modern teret a templomunk elé. Három évvel ezelőtt egyházközösségünkből néhányan elhatároztuk, hogy mi magunk
beültetjük rózsával ezt a kis teret. Azóta folyamatosan gondozzuk. A tények magukért beszélnek. Nagyon büszke vagyok erre a kis
közösségre.
Tavasszal a templom előtti utcafrontot is szeretnénk bevirágosítani. Látok a faluban sok mindent, amit nem is olyan nagy áldozattal
szebbé lehetne tenni. Hívunk és várunk közénk mindenkit, aki szereti maga körül a szépet, a rendet. Ha szereted Újszentivánt, azt
a települést, ahol egymagad vagy családoddal élsz, ha háztulajdonos vagy netán bérlő vagy, gyere közénk! Már azzal is csatlakozol,
ha a házad elejét rendben tartod, nyírod a füvet, beüteted virággal és gondozod is. Ha naponta összeszeded a járdára vagy az úttest
szélére dobált szemetet. Ha idős, beteg ember lakik a szomszédodban, hát tedd meg azt a néhány métert, és máris jóérzés tölti be a
lelkedet, hogy segítettél. Ha magunk is kivesszük részünket az utca tisztántartásában, hátha kevesebb szemetet dobálunk el, hátha
megtanítjuk gyerekeinket, unokáinkat, hogy a papírzsepit, vagy ha kibontod azt a csokit, cukorkát, ha megiszod az üdítődet, a
papírt, flakont nem illik eldobni. Tedd a zsebedbe, vagy ha az utcán utadba esik, egy szemétgyűjtő dobd bele! Mindehhez nekünk,
felnőtteknek is egy kicsit meg kellene változnunk úgy, hogy mi sem dobáljuk szét a szemetet. Vonatkozzon ez a játszótérre vagy a
boltok környékére is, mert ott mégiscsak több felnőtt fordul meg …
Nagyon elkényelmesedtünk! Majd jönnek a közmunkások és összeszedik. A közmunkások elfogytak! Vigyázzunk mi magunk környezetünkre! Legyünk büszkék házunk környékére! Becsüljük meg és őrizzük értékeinket.
A temető folyamatos ápolást kíván. Ha egyszer sikerülne rendbe tenni, utána lényegesen kevesebb munkával lehetne ápolni. Természetesen ehhez kell az Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat, a civil szervezetek és minden jóérzésű segítőkész ember.
Az ősszel majdnem végig ültettük az Erzsébet sor két oldalát vadgesztenyefával. Ahhoz, hogy végig érjünk, segítséget kell kérnünk
a szerb kisebbségtől is. Fel kellene újítani a temető kerítését, ezt az Önkormányzat segítsége nélkül nem is tudnánk megcsinálni.
Fiatalokkal ledaraboljuk az öreg gesztenyefák sírokra, kerítésre hajló ágait. A kerítésen belül elkezdtük az elburjánzott növényzet
kitakarítását ahhoz, hogy hozzáférjünk.
Kedves temetőt látogató újszentivániak! A
kitakarított dzsumbuj elképesztően sok szemetet rejtett! Ez is az elhunyt hozzátartozóink látogatásának kultúrájához tartozik?
Ugye nem …!
Ha a templom környékét és a temetőt sikerülne egész nyáron rendbe hozni és rendben
is tartani, máris büszkék lehetünk magunkra, lakóhelyünkre, Újszentivánra. Mindenki
saját,” jól bejáratott” szerszámával (metszőollóval, kapával, gereblyével, stb) dolgozik.
Csatlakozz hozzánk, hogy együtt örüljünk
és gyönyörködjünk közös munkánkban!
Ha jön a jó idő, általában pénteken délutánonként, esetleg szombaton dolgozunk, de a
megbeszélt, elvállalt munkát bármikor elvégezheted.
Elérhetőségem: 06- 20-932-0868
Kádár-Németh Antalné

Programajánló

Sírkertet tervezünk
Sajnos Magyarországon a temetőkben a sírkövek szinte egymást
érik, így alig marad hely a szomorú eseményhez méltó környezet kialakítására. Gyakorlatilag sírkerteket alig látunk, helyettük
zsebkendőnyi parcellákat alakítanak ki temetkezési helyként,
ahol még lépegetni is alig lehet. Ezeken a helyeken az emlékek
is szomorúbbak és sokkal nyomasztóbbak, mint a szépen rendezett, zölddel körbevett, könnyebben gondozható sírok körül.
A ravatalozó és a temető közötti üres területre tervezünk egy
új urnasír parcellát, valamint koporsós temetési parcellát is. Én
nagyon bízok abban, hogy az Önkormányzattal közösen megálmodott sírkertet sikerül megvalósítani.
Kádár-Németh Antalné

Halálozás

Dr. Barna Sándorné
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Véradás: 2018. március 12-én 14 órától 17 óráig
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
Gyermek Agykontroll tanfolyam: 2018. március 16-17.
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
Húsvéti kézműves foglalkozás 2018. március 23-án 17 órától
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház

Emlékezzünk együtt az
1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseiről
2018. március 14-én 16 órakor
a Civil Házban!
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Kölyökfarsang
Kölyökfarsang a Civil Házban
Február 16-án tartott farsangi rendezvényünkön vidám hangulatban búcsúztattuk a telet. Volt álarckészítés, interaktív színház,
zene, farsangi fánk, kiszebáb égetés, és természetesen a gyerekek jelmezbe bújva élvezhették szüleik büszke tekintetét, társaik csodálkozását. A rendezvény legnépszerűbb és leglátványosabb programjaként a Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csapat előadását láthatták
az érdeklődők. A jelmezversenyen induló gyermekekre a Civil Ház facebook oldalán adhatták le szavazataikat. A nyerteseknek
gratulálunk.
További képekért keresse fel a Civil Ház Facebook oldalát: www.facebook.com/UjszentivanCivilHaz
„Vedd el a sapkám” játék

Kvízjáték

Csoportkép

Maszk készítés

Űzzük a telet.

A Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csapat bemutatója
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Véradás
Időpont: 2018. március 12.
14 órától 17 óráig
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház
Adományozz egészséget.

Gerinctorna
Minden csütörtökön
17.30-18.30
Helyszín: Civil Ház

Aki vért ad, életet ad.

Civil Ház szolgáltatásai
Nyomtatás

Könyvtár
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