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MEGJELENIK HAVONTA

Farsangi Mulatság az Epreskertben

Több mint szász résztvevővel került megrendezésre 2018. február 20-án a kistérségi
nyugdíjas farsangi mulatság az újszentiváni
idősek nappali ellátása szervezése keretében.
Az Epreskert rendezvényház adott otthont a
4. Farsangi Mulatságnak, amelyre Deszkről,
Kübekházáról, Szőregről, de még Ferencszállásról is érkeztek vendégek. A látogatók megtekinthették az újszentiváni Nyugdíjas Egyesület
színvonalas műsorát. Kánkán táncukkal, valamint a „Nézését, és járását” című dal egyedi
feldolgozásával a nyugdíjas Ki-Mit-Tud?
középdöntőjébe is továbbjutottak. A műsort
tovább színesítette a kübekházi delegáció által
előadott bohózat, amely idén a Hófehérke és a
hét törpe volt. A műsor után az ünnepi ebéd
elfogyasztása következett. A hagyományok
szerint farsangkor, amely vízkereszttől hamvazószerdáig tart, fogyasztott ételek a gazdagságot
és a bőséget szimbolizálják. Ennek tükrében körmös csülökpörkölt került az asztalokra. Annak érdekében, hogy ne ülje meg a
hasakat, táncos délutánnal folytatódott a nap. Pörögtek a szoknyák, koptak a cipők, amíg Vass Peti húzta a talpalávalót. Ezúttal is
köszönjük a rendezvény támogatóinak, hogy ünnepségünk létrejöttét segítették. A báli szezon leköszöntével, a mindennapokban is
igyekszünk a településen élők számára hasznos időtöltést biztosítani. Így a tavasz beköszöntével továbbra is szeretettel várunk
mindenkit a rétsori gondozóházban. Programjainkról érdeklődhetnek Rutai Lászlónénál valamint Balogh Tündénél a 06-20-34874-99-es számon.

Bartók Csaba a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje bemutatkozik a 8. oldalon

Választási tájékoztató II.
Tisztelt Választópolgárok!
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 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választási törvényre való tekintettel, a választási határidők
és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő
kívánom Önöket tájékoztatni két részben. Az előző részben
ismertettem a választójog alapelveit, a névjegyzék, az ajánlás és
a kampány fontosabb szabályait, valamint a szavazatszámláló
bizottságra vonatkozó lényeges változásokat.
A második részben próbálom átfogóan bemutatni a szavazás
menetét, az eredmény megállapítását.
I. A Szavazás
Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárnak
belföldön vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti
névjegyzékre – Magyarország külföldön működő diplomáciai és
konzuli képviseletein, illetve – ha nem rendelkezik magyarországi
lakcímmel – levélben van lehetősége szavazni.
A magyarországi szavazókörökben a szavazás napján 6 órától
19 óráig lehet szavazni!
A szavazatszámláló bizottságnak a választópolgárok részére a
szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben – megfelelő módon
rögzítve – tollat kell elhelyezni. A szavazatszámláló bizottság
tagjai a szavazóhelyiségben kizárólag a részükre hivatalosan
elhelyezett tollakat használhatják.
A választópolgár részére a szavazóhelyiségben elhelyezett toll
használata csak lehetőség, a szavazás érvényességét ez nem
befolyásolja.
A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló
bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató
képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a
szavazóhelyiségben, míg a szavazás ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a választójoguk gyakorlásához
szükséges ideig tartózkodhatnak. Az a választópolgár, aki nem
tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában
a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét
igénybe veheti.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt,
hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt
– aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető
nem lehet – a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy
kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne
lehessen szavazólapot eltávolítani. Az urna ürességét és szabályszerű lezárását az elsőként szavazó választópolgár a szavazóköri
jegyzőkönyvben aláírásával tanúsítja.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló
bizottságnak azonosítania kell!
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét
vagy személyi azonosítóját. Az említett adatok igazolása más
módon (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen
igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el!
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a
választópolgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt,
aki:
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi
azonosítóját igazolni;

b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben;
c) már szavazott;
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával
történő igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság
a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja
a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal
felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap
elhelyezésére szolgáló borítékot. A szavazás titkosságának
garanciájaként a törvény egyértelműen rögzíti, hogy minden
egyes szavazólapon ugyanazon, előre kijelölt helyre kell elhelyezni a bélyegzőlenyomatot.
A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a
választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot
és egy pártlistás szavazólapot ad át. Az országgyűlési képviselők
választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként
névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy egyéni
választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át.
Nagyon fontos, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár
a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavaz. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési egyéni
választókerület megjelölése szerepel. (Magyarán, mintha otthon
maradt volna, és a lakóhelyén szavazna).
A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és, az
urnába dobja. A titkosság érvényesítésének garanciája, hogy a
borítékot előre, a szavazólappal együtt át kell adni a választópolgárnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet!
A szavazatszámláló bizottság egyik feladata a szavazás törvényes
lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a választópolgárok
tájékoztatásas és a választópolgároknak a törvény által előírt
rendben történő segítségnyújtás is.
Ennek keretében a szavazatszámláló bizottság:
a) ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy lista a
szavazólapok elkészítése után, de a szavazás napját megelőzően
kiesett, a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint
szükség szerint szóban tájékoztatja a választópolgárokat, a
kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon áthúzza;
b) az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével
– a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket;
c) szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját;
d) ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt
akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül
más személyt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló
bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt.
Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem
tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt (akinek nem kell
választópolgárnak lennie) vehet igénybe.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése
előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e
célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett
új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap
fajtánként – csak egyszer adhat ki.
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A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó,
illetve a testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban
akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a szavazó
választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára
biztosítani.
Az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókörben
az eredetileg is a szavazókör névjegyzékébe tartozó választópolgárok tekintetében a szavazatszámláló bizottság szintén
csak illetékességi területén belülre viheti ki a mozgóurnát, az
átjelentkezett választók esetében azonban az egész településen
köteles ezt teljesíteni. Ez a szabályozás azért fontos, mert ha pl.
tudja valaki, hogy a szavazás napján kórházi kezelésben részesül, akkor először át kell jelentkeznie arra a településre, ahol a
kórház található, ezt követően kérheti a mozgóurnával történő
szavazást, így a kórházban felkeresi őt a szavazatszámláló bizottság!
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A
mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de
legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb
15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a
szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
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 a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel,
de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. 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.
Nagyon fontos, hogy a külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján
és az országos listás szavazólapon szavazhat. Magyarán, mintha
otthon maradt volna, és a lakóhelyén szavazna!
A törvény a közvélemény-kutatások szavazás napján történő
végzésének és nyilvánosságra hozatalának szabályait a korábbi
szabályozás mentén – a választással kapcsolatos jogszabályok
egységes értelmezése és az egységes joggyakorlat kialakítása
érdekében kiadott – választási állásfoglalások megállapításaival
kiegészítve rögzíti.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy
a) abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be;
b) a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja;
c) és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg.
A választási törvény a korábbi szabályozást pontosítja azáltal,
hogy nem a szavazóhelyiségből, hanem az épületből kilépő
választópolgárok tekintetében teszi lehetővé a közvélemény-kutatás kérdéseinek feltételét. A szabályozás ezen pontosításának
gyakorlati indoka, hogy egy épületen belül sok esetben több
szavazóhelyiség is kialakításra kerül.
A törvény szerint a fentiekben kifejtett módon készített köz-

vélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás
befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. Ezen szabályozás
a gyakorlatban ez idáig is érvényesült az iránymutató jellegűnek
tekintett, a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról
rendelkező Nemzeti Választási Bizottság állásfoglalás alapján.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet
kell készíteni.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri
jegyzőkönyv adattartalmát – a jegyzőkönyv kitöltését követően
haladéktalanul – a helyi választási irodába továbbítja, amely azt
a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti.
A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a
szavazást követő három napon belül megtekinthető.
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell
semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap
elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
dr. Szentirmay Sára
HVI vezető

Jegyző felhívása

Tisztelt Lakosok!
Esik az eső, esik a hó, és a csatornáink néha kiöntenek. A Katasztrófavédelmi hatóságokkal együtt kérem, hogy mindenki gondoskodjon az ingatlana előtt lévő belvízelvezető árok kitisztításáról.
Ez nemcsak jogszabályi kötelességünk, de az érdekünk is, hiszen
az ingatlanok védelme mindenek előtt való.
Dr. Szentirmay Sára
jegyző

„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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Ötleteket várunk

Tehetségkutató
Újszentiván Község
Önkormányzata
lehetőséget
biztosít
tehetségek
részére,
hogy megvillantsák
képességeiket a falu
közönsége előtt. 2018.
június 30-án tartjuk
községünkben
a
huszonhatodik falunapot, amelyen, előzetes
válogatás
alapján,
műsoridőt biztosítunk
a különleges produkciót, előadást megtartó szereplőknek.
A jelentkezés feltétele
újszentiváni lakcím, csoport fellépésekor legalább egy újszentiváni résztvevő, a műsoridő 5-15 perc.
A jelentkezés határideje 2018. április 27., helye: Újszentiváni
Civil Ház.
Balogh Istvánné
alpolgármester

Fogorvosi ellátás

Tájékoztatás a fogorvosi ellátásról, előjegyzésről
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy fogfájás vagy egyéb
sürgős segítséget igénylő ellátás esetén nem kell időpontot kérni.
Bejelentkezés nélkül, lehetőleg a rendelés elejére érkezzenek.
A fogászatra legjobb személyesen a rendelőben bejelentkezni.
Ekkor meg lehet beszélni a doktornővel, hogy miben kér segítséget a páciens, és aszerint tudunk időpontot adni, hogy mennyi
idő kell a kezelésre. Általában előjegyzést adunk, de ha mód van
rá, és belefér az időbe, akkor azonnal kezdjük a kezelést.
Amennyiben a személyes kezdeményezés nem megoldható,
akkor emailben lehet időpontot kérni, az ujszentivan.fogaszat@
freemail.hu címen. Kérjük, hogy ebben röviden írják le a problémát, és jelezzék, hogy melyik napokon és napszakokban lehet
alkalmas a fogászati kezelés. A doktornővel történt egyeztetés
után az emailre válaszolva megadjuk az időpontot, persze a
páciens kérését figyelembe véve.
A 063021982993 telefonszámra
hanghívást ne kezdeményezzenek,
mert a kezelések folyamatosságának biztosítása miatt, azt nem
fogadjuk. Sms-t küldjenek, és válaszunkban megadjuk az előjegyzés
időpontját.
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 8:45 - 14:45
Kedd, csütörtök: 12:15 - 19:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Iskolaidőben minden hónap harmadik csütörtökén iskolafogászati
ellátás van.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon a Fogklinikán
(Szeged, Tisza L. krt. 64-66.) reggel 7 órától 13 óráig, igénybe
vehető sürgős esetben.
Remélem, hogy ezek közül a lehetőségek közül mindenki ki
tudja választani a számára legmegfelelőbbet!
Tisztelettel:
Bajtai Gábor
fogorvosi rendelő
Újszentiván, Kossuth u. 19.

2018. július 1-én ismét gasztronómiai vetélkedővel zárjuk a
falunapi programsorozatot. Várjuk ötleteiket, javaslataikat,
hogy milyen étek készüljön a versengés során.
A jelöléseket az Újszentiváni Civil Ház facebook
oldalára vagy email
címére küldjék, illetve
személyesen is leadhatják
nyitva tartási időben.
Balogh Istvánné
alpolgármester

Tanfolyam

A számítógép hétköznapi felhasználásában
nyújthat segítséget az Újszentiváni Civil
Házban, kellő számú jelentkező esetén
induló képzés. Könnyen értelmezhető
magyarázatokkal lehetővé teszi a ma
használatos digitális eszközök (laptop,
okostelefon, tablet) használatának elsajátítását ideértve a
kapcsolattartást, ügyintézést, sőt segíti a mai digitális képzettség
elvárásainak megfelelő szint elérését.
Ingyenes informatikai oktatás, 16-65 éves korig
További információ és jelentkezés az Újszentiváni Civil Házban
(Újszentiván, Árpád u. 5.)
e-mail: civilhaz@ujszentivan.hu, tel.: 06-20-260-7577

Adó 1 %
Adóbevalláskor az adó 1% felajánlásával segítsen Ön is!
Az adó 1% felajánlás adóbevalláskor vagy utána májusig nem
kerül semmilyen plusz költségbe, és mindössze 2 perc alatt elvégezhető. Az adó 1% forintokból sokféle, közcélt szolgáló érték
képződik-képződhet. A rohanó világunkban tíz adózóból hat
nem rendelkezik a felajánlható adó 1 százalékkal. Az egy százalék felajánlása nem kerül semmibe, de nagyon sokat segíthetne
a civil szervezetek munkájában. Május 22-ig van lehetőség a
befizetett adó 1%-ának felajánlására.
Az Újszentiváni Polgárőr Egyesület elnökeként köszönetet
mondok azoknak, akik személyi jövedelmadójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták működésünket. A felajánlást a működés
biztosítására fordítottuk.
Kérjük 2018-ban is rendelkezzen adója 1%-ával, és támogassa
egyesületünket. Adószám: 18479847-1-06
Köszönettel: Almási László
Újszentiváni Polgárőr Egyesület elnöke

Nyári táborok
Heteken belül a gyermekek legnagyobb örömére bezárnak az
iskolák kapui, és megkezdődik a nyári szünet a nebulóknak.
Amekkora öröm ez nekik, néha majdnem akkora gond a szülőknek,
hogy munkaidőben hol és kinél helyezzék el a gyerekeket. Ehhez
kívánunk segítséget nyújtani Önöknek. Az 5-14 éves korú gyermekeik számára szervezünk a nyári szünetre tartalmas, érdekes
időtöltést heti turnusokban, napközis jelleggel, hogy előző
évekhez hasonlóan a gyermekeik felügyelet mellett, kellemes,
családias környezetben tölthessék a nyarat.
Turnusok:
2018. július 09 - 2018. július 13-ig,
2018. július 16 - 2018. július 20-ig,
2018. július 30 - 2018. augusztus 3-ig,
2018. augusztus 6- 2018. augusztus 10-ig
A tábor költsége: 14.000 Ft./hét/fő, teljes ellátással.
Érdeklődni a Civil Házban, vagy a 06-20-2607-577
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Aranyos Petra

Berta Botond

Bodzán Csenge

Kádár-Németh Karsa

Kratochwill Konor

Molnár Gréta

Pap Ádám

Pópity Alíz

Putnik-Mayer Milana
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Radoszáv Szvetlana

Sinkó Anna

Szabó Ádám Zalán

Szabó Roland Kornél

Széll Laura

Taskó Tekla Boróka

Tombátz Balázs

Tót Zsuzsanna

Óvodai hírek

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy szeretettel várjuk a leendő
óvodás gyerekeket intézményünkbe.
A beiratkozás időpontja:
2018. április 25. (szerda) 8.00-17.00 óráig
2018. április 26. (csütörtök) 8.00-17.00 óráig
A beiratkozás helyszíne:
SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvoda Újszentiván, Árpád u. 16.
Óvodánk telefonszáma: 20/772-3559
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).

Óvodánk nagy figyelmet fordít történelmünk, hagyományaink ápolására, így az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról is évről évre megemlékezünk. Az
óvodai gyűjteményünkben számos témába illő verset
és dalt tartunk számon, melyek közül rendszeresen
előveszünk és megtanulunk néhányat. A március 15-i
projekt feldolgozásában legtöbbször a magyar zászló
és a „katonásdi” áll. Ebből láthattak kis ízelítőt azok,
akik március 14-én délután ellátogattak a Civil Házban
szervezett ünnepségre, ahol óvodásaink is felléptek. A
készülődést már időben elkezdtük, és annak érdekében,
hogy a gyermekeket érzelmileg is ráhangoljuk e témára,
közösen festettük meg a díszletként szolgáló óriás
kokárdát. Bízunk benne, hogy a gyermekekben sikerül
megalapozni a hazaszeretet, és minden évben büszkén
viselik majd szívük felett a piros-fehér-zöld kokárdát.
Kálmán László
- Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a 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.
Nyílt nap az óvodában
Nyílt napra várjuk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket a következő időpontokban:
2018. április 10. (kedd) - Süni csoport
2018. április 11. (szerda) - Maci csoport
2018. április 12. (csütörtök) - Nyuszi csoport
Mindennap 8.00 és 11.30 óra között betekintést nyerhetnek
óvodánk életébe, megismerkedhetnek óvodánk dolgozóival,
valamint felmerülő kérdéseikre is választ kaphatnak.
Gulyásné Gál Éva

Programajánló

KEDVES ÁPRILISI
SZÜLETÉSNAPOS ÚJSZENTIVÁNIAK!

Könyvvásár Civil Házban

2018. április 06-tól április 12-ig
A könyvtár által kiselejtezett könyvek megvásárlására kínálunk
lehetőséget 50 Ft/db áron.

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.

Költészet napja

A Jóisten áldása, békéje kísérje Önöket életük végéig,
kedves családjuk, barátaik, ismerőseik körében.

2018. április 14-én 9 órától
A templomtéren kedvezményes áron egynyári palánták, és balkonnövények széles választékából vásárolhatnak az érdeklődők

Gáspár János, Gulácsi Ferenc, Jernei Sándorné,
Juhász György, Kovács Ferenc, Magyar Ferencné,
Magyar Pálné, Papp Istvánné, Rabb Franciska,
Samu Bálintné, Tóth Jánosné, Vecsernyés Istvánné,
Vecsernyés Kálmán

2018. április 11-én 17 órától
Interaktív beszélgetés a Civil Házban Bék Timur, magyar szakos
egyetemista költővel, akinek számos verse jelent meg az Irodalmi
Jelen havonta megjelenő online újságban.

Virágvásár

Élet az éterben

2018. április 18-án 17 órától
Rádióamatőrök világába nyerünk betekintést, a Civil Házban.

Felhívás
Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning a Civil Házban.
Időpontja: hétfőnként 16 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet 12-18 éves korig Balogh Tündénél a
20/348-7499 számon.
Csoport maximális létszáma 12 fő.
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Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület februárban tartotta első ülését, melyet az
ez évi költségvetés tervezet első tárgyalásával kezdett. A költségvetés tervezetét soronként nézték át a képviselők, és tették
hozzá megjegyzéseiket, javaslataikat, így az átdolgozásra javasolva került vissza az előterjesztőhöz. Kiírásra került az ez évi
civil egyesületi támogatási pályázat, és a jó sportoló jó tanuló
felhívásról is döntés született.
A testület 2018. március 14-én folytatta munkáját, amikor első
napirendi pontban Szepesiné Dr. Hídvégi Julianna a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának vezető-helyettese szólalt fel. Tájékoztatójában röviden ismertette azt a részletes
anyagot, melyet már korábban megküldtek a képviselőknek.
Elmondta, hogy a Járási Hivatal munkája nagyon sokrétű és
szerteágazó lett, ez is indokolja, hogy sorra nyílnak a kormányablakok, és olyan újításokkal igyekeznek közel vinni az ügyek
intézését az emberekhez, mint például a kormányablakbusz. A
buszt az önkormányzatok kérése szerint kiállítják egyes településekre, és ott el lehet minden ügyet intézni azon az egy napon.
A busz bevezetését különösen indokolta a mozgáskorlátozott
emberek jobb kiszolgálásának igénye. Újszentiván vonatkozásban a lakcímbejelentési eljárások, amit leginkább szoktak a
lakosok az ügysegédnél intézi, hiszen szerencsés helyzetben van
a település, mert bár kormányablak nincs, de a közeli Novában
működő kormányablakban meg lehet oldani az ügyintézést.
A képviselők ezt követően ismét megtárgyalták a költségvetési
rendelet tervezetét, melyben korrigálásra kerültek a korábban
elhangzottak, így az Önkormányzat költségvetési bevételeinek
összegét 1.962.062.157 Ft-ban, a költségvetési kiadásainak ös�szegét 1.962.062.157 Ft-ban, összes hiányát 0 e Ft-ban fogadták
el. (a rendelet a honlapon megtekinthető)
Kádár-Németh Antalné, Éva néni, tájékoztatójával folytatódott
az ülés, aki a képviselőtestület felkérésére a temető parko-

sításának tervezetét készítette el, fásítással, urnafallal, park
kialakításával. A képviselők egyetértettek abban, hogy ez egy
több lépcsős feladat, melynek megvalósításához a közeljövőben
fognak hozzáfogni.
Az idegenforgalmi adó rendelet módosításra szorult a többes
szabályozás miatt.
Az ülés folytatásaként az előterjesztésemre került sor a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.
Ennek alapján Pinnel Judit Mónika, Pintér Lajosné, Kádár-Németh Antalné, Hódiné Ocskó Mária, Hódi Mihály Istvánné,
Rocskár Györgyné, Jámborné Csonka Gyöngyi, Zádori Gábor
Istvánné, Piros Péterné, Horváth Imréné, Bartalos Balázs István
és Bodzán Balázs újszentiváni lakosok kerültek a bizottságokba.
A következőkben testvértelepülési pályázat beadásáról, majd a
rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat beadásáról
döntöttek a képviselők.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket egy a szerb templom
aranyozott keresztjének pótlásához az újszentiváni parochustól
érkezett kérelem tartalmáról is. A képviselők úgy döntöttek,
hogy mivel az építmény a falu ikonikus épülete és természetesen
nagyon fontos, hogy jó állapotban kerüljön megőrzésre, így
segítséget nyújt olyan összegben, mint amennyivel a templom
tulajdonosa, a Szerb Püspökség nyújt ehhez támogatást.
Az Alföldvíz zrt-vel az új rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására nem került sor – tájékoztatta a képviselőket a polgármester – mivel a lakosok érdekét mindenképpen
szem előtt kívánja a polgármester tartani, amikor ragaszkodik,
hogy a szerződésbe kerüljön bele a díjba évek óta beépített fejlesztési hozzájárulás visszaforgatása a településhez. Tekintettel a
zrt. hozzáállására, erre idáig még nem került sor.
Tisztelettel:
Dr. Szentirmay Sára

Bartók Csaba: Rám számíthatnak Újszentivánon, mert maradok és segítek
a jövő sportreménységei lehetnek – meséli büszkén
Bartók Csaba, aki azt mondta, azért vállalta el, hogy
indul a választáson, mert úgy hiszi: még többet tud
segíteni a településnek ezen keresztül.
Kifejtette, ha a kormány segítségével Szegedet sikerül régióközponttá formálni a következő években,
amit az erős gazdaság, az új munkahelyek és a biztos
alapokon nyugvó gazdaság jellemez; akkor Újszentiván is ennek nyertese lehet, ahol mindenkinek
lehetősége lesz a tisztes gyarapodásra és a kiszámítható, nyugodt, sikeres életre.
- Látom, sőt Orbán Viktorral személyesen is beszéltem azokról a lehetőségekről, amelyek a térség előtt
állnak. Mindezekben partner a mostani kormány,
nekünk pedig ezt ki kell használnunk. Számos
beruházás és fejlesztés érinti majd ezt a települést,
de vigyáznunk kell arra is, hogy az a kedvesség és
nyugodtság, ami most jellemzi ezt a községet és az
Bartók Csaba országgyűlési képviselőjelölt köszönti az újszentiváni hölgyeket
itt élőket, az ne vesszen el – mondja Bartók Csaba,
Rend, biztonság, munka és család – Bartók Csaba szerint ezek hozzátéve: rend, biztonság, munka és család az, amelyek számáa legfontosabb értékek, amiket követ, és amelyek mozgatják a ra a legfontosabbak.
mindennapokban is. És természetesen a sport, illetve annak sze- Bartók Csaba hangsúlyozta, ahogy az elmúlt két évben, úgy
retete. Ezért is büszke nagyon azokra az újszentiváni gyerekekre, ezentúl is számíthatnak rá az itt élők, ezen semmi nem változtathat.
akik a jövő kézilabdásai lesznek majd.
Míg mindenki a közeledő választásokkal van elfoglalva, ez a leg- - Ha bizalmat kapok az emberektől, akkor többet fogok tudni
kevésbé sem látszik Bartók Csabán, pedig ő is politikai szerepre segíteni, mert mögöttem lesz egy erős kormányzati kapcsolat és
akarat. Ha mégsem engem támogat majd a többség, én akkor is
készül, hiszen a Fidesz képviselőjelöltje.
- Én nem kampányolni jövök ide, hanem dolgozni és segíteni. itt leszek, dolgozom tovább és segítek a magam szerény eszközeKét éve kezdtük el közösen a kézilabda-képzést, és örömmel ivel, amiben tudok – zárja végül a beszélgetést a Fidesz jelöltje.
jelenthetem, hogy már 30, nagyon tehetséges fiatalunk van, akik
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Húsvét az Újszentiváni Keresztelő Szent János templomban

Virágvasárnapi díszben

Nagycsütörtök oltárfosztás

Bevonulás a templomunkba

Jézus Krisztus a sziklákba vájt sírban fekszik

Feltámadási körmenet

A megkeresztelt négy kisgyerek és szüleik
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Recept
Mindjárt itt a húsvét. Van, aki negyven napja tartja a böjtöt, de
sokan csak nagypénteken csatlakoznak be. Íme egy recept, ha
nehezen bírjuk húsmentes napokat.
hozzávalók / 2 adag
• 1 csomag leveles tészta
• 60 dkg pangasius
• 50 dkg zöldspárga, vagy brokkoli
• 1 teáskanál só
• 1 kávéskanál hal fűszerkeverék
• bors ízlés szerint
• 1 fél citromból nyert citromlé
• 1 db tojás (lekenéshez)
• 1 ek olívaolaj (hal sütéséhez)
elkészítés
1. A spárgát enyhén sós vízben pár perc alatt félpuhára főzzük,
majd leszűrjük, és teljesen kihűtjük.
2. A pangasius (vagy ízlés szerinti hal) filét megcsepegtetjük
citromlével, majd megszórjuk hal fűszerkeverékkel és egy kevés
színes borssal. Kicsit állni hagyjuk, hogy az ízek átjárják, majd
egy serpenyőbe olívaolajat hevítünk, és a halszeletek mindkét
oldalát 2-2 perc alatt elősütjük.
3. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, majd az előnyújtott leveles
tésztát ráhelyezzük.
4. Ezután a tészta szélétől kicsit beljebb, ráteszünk egy sor kihűtött spárgát.
5. A spárga tetejére ráhelyezzük az elősütött halszeleteket, majd
befedjük a maradék spárgával.
6. A tészta két szélét kicsit behajtjuk, és óvatosan feltekerjük,
majd egész felvert tojással lekenjük.
7. Előmelegített sütőbe helyezzük, majd közepes lángon szép
pirosra, ropogósra sütjük.
8. A sütőből kivéve, éles késsel ízlés szerint felszeleteljük.

Születés

Filyó Adrienn
2018. 03. 02.
4070 g és 50 cm
Anya neve: Filyó-Bódi Nikolett
Apa neve: Filyó György

Előnevelt csirke rendelető!
Vörös és fehér húshibrid.
Veszelinov Mladen
Újszentiván
Damjanich u. 17
Telefon: 06/62/277-096
DAKK állásfoglalás

Lakossági bejelentést követően Dr. Szentirmay Sára önkormányzatunk képviseletében megkereste a DAKK Zrt-t a gyakori
járatkimaradások miatt.
A bejelentés kivizsgálása után a következő válasz érkezett:
„A bejelentés alapján tájékoztatjuk, hogy 2018. február 26. –
március 2. közötti időszakban az 5025 Szeged – Tiszasziget – Tiszasziget (Térvár) autóbuszvonalon közlekedő járatok esetében
a kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint autóbuszaink
műszaki meghibásodása következtében előfordultak késések,
járatkimaradások. A menetrendszerinti közlekedés érdekében
a műszaki hibák elhárítására vonatkozóan a szükséges intézkedést megtettük.
Újszentiván lakosait ért kellemetlenség miatt szíves elnézésüket, és válaszunk elfogadását kérjük. Bízunk abban, hogy
megtett intézkedéseink eredményeként a jövőben hasonlókat
nem tapasztalnak, és megelégedéssel veszik igénybe szolgáltatásainkat.”
Balogh Istvánné, alpolgármester

Halálozás

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a babának és a szüleinek!
SZENTIVÁN

FŐÚTI

6754, ÚJSZENTIVÁN,
RÁKÓCZI U. 16.

6754, ÚJSZENTIVÁN,
FELSZABADULÁS U. 13.

H-P: 6:00-19:00
SZO.: 6:00-14:00
V: 7:00-12:00

H-P: 6:00-19:00
SZO.: 6:00-16:00
V: ZÁRVA

Halász Sándor
Simon Lászlóné
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

1641 Ft/kg

73 Ft/l

775 Ft/kg

2250 Ft/kg
Ő

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

