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MEGJELENIK HAVONTA

Újszentiváni falunap pillanatai
az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesület táncosai

a Polgármester - Alpár György és táncosai

Balogh Istvánné, Házi Ábel, Figura József, Putnik Gorán, Aczkov Mladen, Aczkov Mladenné

Animal Cannibals

óvodásoké a színpad:

sok ízletes halászlé készült

Újszentiváni Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásai

Adózók tájékoztatása
Tisztelt Adózók/Vállalkozók/Vállalkozások!
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal Adóhatósága – elektronikus módon az Önök cégkapujára, hivatali kapujára vagy személyes tárhelyére postázott – „Folyószámla Egyenlegértesítő” kiadványban szeretné Önt/Önöket tájékoztatni adóelőírásairól, befizetéseiről,
adóegyenlegéről, 2018. második féléves fizetési kötelezettségeiről annak érdekében, hogy határidőben és pontosan tudják teljesíteni
adófizetési kötelezettségeiket. A helyi adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó/
adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó) valamint a gépjárműadó második féléves összegeit 2018. szeptember 17-ig lehet
megfizetniük.
A levél alapú küldemények magánszemélyek részére (az adó befizetésére szolgáló befizetési csekkel együtt) 2018. augusztus 6-tól
kerültek kézbesítésre.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
(a továbbiakban: Air.), 36. §-a és 79.§-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások, általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján 2018. január 1-jétől jelentősen megváltozott a kapcsolattartás formája
és módja. Az önkormányzati adóhatóságunk 2018. január 1-jétől a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos
iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A Eüsztv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek
minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles
kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont). Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban
azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az
Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában is ekként szerepel.
Természetes személyek esetében – ha törvény másként nem rendelkezik és feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási
szolgáltatással rendelkezik- a kapcsolattartás formáját az önkormányzat adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg,
így akik a rendelkezési nyilvántartásban a kapcsolattartás formáját elektronikus formában jelölték meg, ők a gazdálkodókhoz
hasonló szabályok alapján intézhetik adóügyeiket. A természetes személy adózók a választott kapcsolattartási módról más – az
adóhatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhetnek.
Ezen adózó csoportba tartozó alanyok az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani – többek között
– önadózásos adónemekben (pl.: iparűzési adó, idegenforgalmi adó) a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses
adónemben (pl.: építményadó, telekadó, kommunális adó) az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránt és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet. Így gazdálkodók esetében idei évtől kötelező az
elektronikus kapcsolattartás.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Jegyzői tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt időszakban többen kerestek meg azzal a kéréssel, hogy házibulit, ballagást vagy bármi más apropóból zenés bulit
tartanának a saját házuknál, és kérik, hogy engedélyezzem. Tájékoztatom Önöket, hogy Újszentiván Községben nincs olyan jogi
szabályozás, mely szerint egy családi rendezvényt- kerti partit- be kellene jelenteni a jegyzőnek.
A jegyzőnek hatásköre kizárólag a zenés, táncos rendezvények ügykörében, ill. a kereskedelmi vendéglátóhelyek tekintetében van
Felhívnám azonban a figyelmet, hogy minden otthon tartott parti vagy vendégség esetében figyelembe kell venni a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. §-át, mely az alábbi:
Csendháborítás
195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti
és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a
védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.
A fenti tényállás megvalósulása a helyszínen rendőri intézkedést, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Nem zavarjuk többé unokáinkat kérdéseinkkel
Újszentiván Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése című
pályázati felhíváson. A pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése,
továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.
Az alábbi eszközök térítésmentes használatát nyerte meg Önkormányzatunk a pályázati csomag keretében:
• 3 db laptop és a szükséges szoftverek
• 2 db tablet
• 2 db okostelefon
• 1 db projektor
• 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
• 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
• 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
• 1 db router
Az eszközök a Civil Házban kerültek elhelyezésre. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a pályázathoz
kapcsolódóan különböző programok is megrendezésre kerülnek, amelyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket! A programokkal kapcsolatos információkat a Civil Ház Facebook oldalán tesszük közzé!
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek,
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésében,
a krízishelyzet megszüntetésében, valamint az életvezetési
képesség megőrzésében.
Szolgáltatások:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
• természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése
• szociális információs szolgáltatás
• tartós munkanélküliekkel, aktív korú nem foglalkoztatottakkal, fiatal munkanélküliekkel való rendszeres kapcsolattartás
• önéletrajz, motivációs levél, pályázat írás segítése
• hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás
• családtervezési, nevelési és mentálhigiénés tanácsadás,
Elérhetőség: Újszentiván Községi Önkormányzat épülete,
6754 Újszentiván Felszabadulás u. 7.
Selmeczi Szilvia 70/643-9870
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-16:00
		
Kedd: 9:00 -17:00
		Péntek: 8:00-12:00
Házi segítségnyújtás és szociális étkezés
Házi segítségnyújtás keretében szakképzett gondozónők segítik
az idős lakosok mindennapi életvitelét. Szociális segítésen
(pl.: bevásárlás, takarítás, étkezés előkészítésének segítése) túl
személyi gondozás (pl.: gyógyszer íratása, kiváltása, adagolása;
fürdetés, tisztálkodás segítése, vérnyomás, vércukor ellenőrzés) is
igényelhető. A szolgáltatásnyújtást állapotfelmérés és egyeztetés
előzi meg, amelyben megállapításra kerül, milyen szolgáltatásformára jogosult az igénylő, valamint a szükségletének megfelelő ellátás. A térítési díj mértéke az egyéni jövedelem figyelembevételével történik. Továbbá lehetőség van szociális étkezés
igénybevételére, amelynek keretében szociális rászorultság
függvényében kedvezményesen tudunk meleg ételt biztosítani.
Idősek Nappali Ellátása
Az Idősek Klubja szolgáltatásait a klub nyitva tartási idejében
vehetik igénybe a gondozottak. A problémától és szükséglettől
függően minden klubtagnak lehetősége van hétköznapokon a

klub által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe venni. A klub
lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, közösségi
együttlétre, pihenésre, szórakozásra, kikapcsolódásra, higiénés
szükségletek kielégítésére. Az Idősek Nappali Ellátása szolgáltatásai térítésmentesen vehetőek igénybe.
Szolgáltatásaink:
• tanácsadás
• esetkezelés
• készségfejlesztés
• háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás
• felügyelet
• gondozás
• közösségfejlesztés
Elérhetőség: Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény,
6754 Újszentiván Rét sor 9.
Balogh Tünde 20/348-74-99
Nyitva tartás: Hétköznap munkanapokon 8:00-16:00
Bölcsőde
Az Újszentiváni Bölcsőde 2017. október 01-én ünnepelte 5.
születésnapját. Az intézmény 20/fő kisgyermek befogadásával
kezdte meg működését 2012. október 01-én. 2018. február
01-vel ez a szám 24/főre emelkedett.
A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban
nevelkedő 20hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű nevelését, gondozását végző intézmény. Ennek tükrében bölcsődénk feladata a 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátása, gondozása, testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Célunk mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek
szükségük van arra, hogy napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről. A gyermekek bölcsődei
felvétele folyamatosan történik.
Elérhetőség: Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Bölcsőde,
6754 Újszentiván Árpád u. 5.
Révész Rozália, 20/355-1519
Nyitva tartás: Hétköznap munkanapokon 6:00-17:30
Balogh Tünde

Újszentiván Díszpolgára 90 éves
Édesapám, Vecsernyés János nyugalmazott középiskolai tanár,
Újszentiván díszpolgára nemrég töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból Szeged városának önkormányzata is felköszöntötte az
ünnepeltet.
Édesapám sokat foglalkozott szeretett szülőfaluja történetével,
és 2006-ban megjelent a falu történetéről szóló könyve is,
amelyet nyugdíjas évei elején írt. Születésnapját édesapám feleségével, gyermekével, unokáival és dédunokájával ünnepelte.
Vecsernyés Ildikó, magyartanár
Finnország

Szeged város önkormányzatának képviselője felköszönti az ünnepeltet

Házasságkötések
Márciusban:
Júliusban:
Bogár Tamás és Dr. Kocsis Zsófia Zita
Lászlóffy Zsolt és Szalkai Aranka
Májusban:
Augusztusban:
Beleznai Mihály és Mándoki Mónika
Horesnyi Péter és Lázár Enikő
Vaszkó Martin és Menyhárt Klára Zsuzsanna
Fodor Dániel és Nagygéci Rebeka Daniella
Szücs Ferenc és Miklós Mária
Barcsik Csaba és Szakál Jolán
Kőrösi Csaba és Papp Zsaklina,
Gratulálunk az ifjú pároknak, kívánjuk, hogy sok évet töltsenek együtt boldogságban, szeretetben.
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Ismét eltelt egy év, újabb gyermekek kezdik meg
szeptemberben az iskolát. A ballagási ünnepségükre való felkészülés már hetekkel az esemény
előtt megkezdődött. Éppen ezért is ijedtünk
meg június 2-án, szombaton reggel nyolc óra
körül, amikor az égre néztünk. Percekkel
később ugyanis a szabadtéri gyönyörű díszletet már az óriási szemekben lezúduló zápor
gyötörte. Jól felkészült csapatunkat azonban
ez sem hátráltatta, a vihar elmúltával, a szülők
segítségével tartottuk magunkat az eredeti
kilenc órás kezdéshez. Nagyon szép és megható
műsort láthattunk, mely végén könnyek között
búcsúztak leendő kisiskolásaink. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk, sosem fogjuk elfelejteni
az együtt töltött időt, és reméljük, néha-néha
beköszönnek majd hozzánk. Bízunk benne, a
nyáron sokat pihentek, és újult erővel kezdik
meg iskolai pályafutásukat!

Búcsúzunk óvodásainktól

Új kollégáink
Kraszkó Emese

Hódiné Ocskó Mária

Hatvani Krisztina

Erdei Ovi
Idén is a nevelési év zárásaként került sor az
„Erdei Ovi” elnevezésű programsorozatunkra.
Első nap a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság két munkatársa látogatott el hozzánk, és tartott interaktív délelőttöt, melynek
köszönhetően bepillantást nyerhettünk a
rendőrök mindennapjaiba. A gyermekek
kipróbálhatták egy rohamosztagos védőfelszerelést, ujjlenyomatot vettek tőlük, valamint beülhettek a rendőrautóba is. Mindezek
ellenére a legnagyobb sikert a villogó-szirénázó rendőrautó aratta. A második napon az
újszegedi Eko-park felé vettük az irányt, ahol
két csoportra osztva a csapatot míg az egyik
társaság a kalandparkot próbálta ki, addig
a többiek a játszóházban kapcsolódtak ki.
Kalandos és eseménydús nap volt ez is, amelyet még a minket hazafelé elkapó zápor sem ronthatott el. A harmadik napra viszont
már közbeszólt, s a nagy eső miatt a focipályára tervezett sportnapot nem tudtuk megtartani, de jövőre mindenképp pótoljuk!

Izsákovics Bernadett
Babák-Kiss Viktória

Évindító gondolatok
Új év, új csapat. Akár a szlogenünk is lehetne az idei évre. Bizonyára sokan értesültek róla, hogy a nyár folyamán óvodánk nevelőtestülete komoly „vérfrissítésen” esett át. Rövid idő állt rendelkezésünkre, ám a megüresedett helyeket annak ellenére sikerült gyorsan
betölteni, hogy országszerte pedagógus hiánnyal küzdenek az intézmények. Ezúton is szeretnénk megköszönni Polgármester
Úrnak, hogy lehetőséget teremtett arra, hogy a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítva legyenek számunkra. A tavalyihoz
képest jócskán átalakult csapattal vágunk neki a 2018-19-es nevelési évnek, amely több területen is megújulást hoz majd maga
után. Legfontosabb ezek közül a csoportok összetételében lezajlott változás. Mint mindig, most is a gyermekek igényeit tartottuk
szem előtt, s ennek fényében a nevelőtestület egyhangúlag foglalt állást amellett, hogy a vegyes csoportok biztosítják legjobban a
minőségi nevelést és fejlesztést. A szülőkkel közösen történő hosszas mérlegelés után egyhangú többségben (47-11 arányban) úgy
döntöttünk, hogy az idei nevelési évtől kezdve fokozatosan átállunk a vegyes korösszetételű csoportokra. Biztos vagyok benne,
hogy a kiváló új kollégákkal az átállás zökkenőmentes lesz, és szeptember 3-án egy újabb sikeres és eredményes nevelési évnek
indulunk neki!

Dajkáink sikere

Borbély Lili, Baráthné Kuczora Ildikó, Király Lászlóné, Tamburov Anita

Beszámolóink középpontjában legtöbbször a gyermekek
és a pedagógusok állnak, ám itt az ideje, hogy néhány
szót ejtsünk óvodánk dajkáiról is, akik az elmúlt félévben nagyon szép sikereket értek el. Örömmel jelentjük,
hogy Ildi néni, Anita néni, és Lili néni és konyhásunk
Éva néni a megfelelő konyha használati előírások útvesztőjében nem eltévedve, a higiéniai előírásokat betartva
az ellenőrzésen 92%-ot (jeles osztályzatot) értek el. Az
értékelő szakember hozzátette azt is, hogy már hónapok
óta nem tudott ilyen osztályzatot adni, s bizony voltak
helyek, ahol elégtelen érdemjegyet osztott ki. Ezúton is
gratulálunk nekik, nagyon büszkék vagyunk rájuk!
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Gorán az éremhalmozó
A 7. Wukf Word Karate Championshipst Skóciában
Dundee városában rendezték meg 41 ország és 2500
sportoló részvételével. Putnik Goran a magyarországi
Wado -ryu szövetség tagjaként utazott a világversenyre.
Kata (formagyakorlat) versenyszámban korosztályos 11
évesek között világbajnok lett! Így most már háromszoros
világbajnok, egyszeres Európa bajnok, és többszörös
országos bajnok is. Köszönjük Újszentiváni Község
Önkormányzatának a támogatást.
			 Tisztelettel: Putnik Zsanett
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Elment Újszentiván Misi bácsija

Babacsomag átadás

Kovács Mirella, Juhász György, Kovács Anita

Kádár-Németh Márton, Pusztaszeri Tímea,
Putnik Lázár, Szarvas Anett, Imrovicz Áron, Imrovicz Zoltán ifj. Kádár-Németh László, Putnik Lázár, Kádár-Németh László

Tímár Mihály tősgyökeres újszentiváni volt, itt született és itt is élte le élete legnagyobb részét. Imádta a települést, és ahogy egyszer
nyilatkozta, ismert minden utcát, házat, árkot, bokrot és itt lakót.
Gyermekkorát Újszentivánon töltötte, elemi iskolába is itt járt. A közép- és felsőfokú tanulmányait Szegeden végezte. 1954-ben
földrajz-történelem szakos tanári képesítést szerzett, később elvégezte a testnevelés szakot is. Szülei szerény körülmények között
éltek, anyagilag nem tudták segíteni, ezért tanulmányait saját maga finanszírozta.
Az újszentiváni általános iskolába 1955-ben került, ahol történelmet, földrajzot és testnevelést tanított. Gyorsan nagyobb feladatot is
kapott, már fiatal tanárként osztályfőnök lett, ezt a feladatát évtizedekig ellátta. Nagyon jó ember- és gyermekismerő volt. Emberségre, becsületes helytállásra, kitartásra nevelte tanítványait.
A testnevelés, a sport egész pedagógusi pályafutása alatt lételeme volt, fiatal korában maga is focizott. Rengeteget foglalkozott
minden korosztállyal. A fiúkat focira, a lányokat kézilabdára ösztönözte. Munkássága alatt számtalan rangos eredményt értek el az
újszentiváni iskolások, akikkel
együtt örült, és nagyon büszke volt
rájuk. 1984-es nyugdíjba menetele
után még sok-sok évig edzéseket
tartott, foglalkozott a gyerekekkel.
Nagyon büszke volt arra, hogy
újszentiváni, soha nem vágyott el
máshová, pedig lett volna rá lehetősége. A település szeretetét élete
végéig igyekezett átadni a fiatalabbaknak, így próbálta megőrizni
Szentiván múltját, történelmét.
Munkájának elismeréseként 1999ben Újszentiván díszpolgárává
választották, valamint megkapta
a Csongrád Megye Sportjáért
Emlékplakettet is.
Misi bácsi 95 évesen hunyt el.
fotó: Tímár Mihály az 1971/72-es
tanév ötödikeseivel

Putnik Alena, Putnik Lázár, Kalina Éva, Bite Zoé, Bite Gábor

Csepreghy Csillag, Dr. Molnár Gábor, Molnár Koppány, Putnik Lázár

Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a családoknak.

KEDVES JÚNIUSI, JÚLIUSI, AUGUSZTUSI ÉS SZEPTEMBERI
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.
Böröcz László, Czékmán István, Gránási Péter, Heinrich Antal,
Horváth Andrásné, Jernei István, Pataki Ferenc, Rocskár Györgyné,
Suta Györgyné, Temesvári Károlyné, Tímár Mihályné, Tóth Józsefné,
Veszelinov Mladenné
Barthos Mária, Bódi Jánosné, Bodó Antalné, Grünwald Vilmos,
Hódi Mihály, Jakó Lajosné, Minyó Pálné, Puskás Jenőné, Szabó-Galiba
István, Tóth András, Varga Imréné, Waltrich Péterné
Gorjanác Velimir, Jakó Lajos. Kiss Lajos, Nagy Mihály, Nagymihály Istvánné, Radics Ferencné, Révész Józsefné, Sándor László,
Szalai Károlyné, Varga Sándor, Veszelinov Mladen
Czékmán Istvánné, Deák Antalné, Jankó Sándor, Kozma Jenőné,
Lévai Zoltán, Óré Mihály, Sánta Józsefné, Simon Mihály, Stimpl Jánosné, Szabó Mária, Vásárhelyi Istvánné, Vukoszávlyev Mátyásné
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Régi - új férfi focicsapat
Három év után újra alakult a férfi felnőtt
csapat Újszentivánon, teljesen amatőr
szinten azzal a céllal, hogy a helyi, illetve
a környékbeli fiatalok-idősek sportolhassanak. Szerencsére közel harminc
fő jelentkezett. Az elmúlt 3 hétvégén
edzőmérkőzésekkel próbáltuk felmérni
képességünket, illetve hozzáállásunkat.
Az osztályunkban lévő Ópusztaszerrel
játszottunk oda-visszavágós mérkőzést, ahol 4-3, illetve 8-4 arányban
diadalmaskodtunk. Ezt követően a két
osztállyal magasabban jegyzett Földeák
csapatát sikerült 2-1 arányban legyőznünk.
A csapatról annyit, vannak régi motorosok,
akik itt fociztak régen. Miksi Csaba,
Jaksa Tibor, Tóth Gábor, Terhes Zoltán,
Sándor Gábor, Schreier Péter, illetve
a helyi fiatalok közül: Zádori Gábor,
Benasnoun Ádám, Molnár Gábor, Kocsis Máté, Túri Atilla, csakhogy pár nevet említsünk. És vannak még a környékből fiatalok.
Így áll össze csapatunk.
További egyesületi hír: női csapatunk a futsal bajnokságra nevezett.
Győzelem a nyitányon:
Újszentiván SE - Maroslele 11-2 (7-0)
USE: Kozák D. (Bódy P. 46. p.) - Tóth B., Tóth G., Jaksa T. (Zádori 60. p.), Terhes Z. (Molnár T. 46. p.) - Harcel, Molnár G., Kiss M.,
Tranger Zs. - Sándor G. (Szeri L. 5. p.), Miksi Cs. (Túri A. 57. p.)
Technikai vezető:Bódi Richard
Góllövők: Tranger Zs. (6), Kiss M. (3), Miksi Cs., Szeri L.								
Tóth Gábor
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Egyházközösségi hírek

Életmód klub

A Szeged-Csanádi Egyházmegye döntése alapján lelkipásztori ellátásában
2018. augusztus 6-i hatállyal életbe lépett személyi változások községünket is
érintették. Az Újszentiváni Keresztelő Szent János Templom plébánosi tisztét
Gyenes Csaba plébános tölti be.
Gyenes Csaba 1972-ben született Szentesen, általános és középiskoláit Makón
végezte, majd Szegeden teológiát tanult. 1999-ben szentelték pappá a Szegedi
Dómban.
Az atyát a kevermesi Kisboldogasszony Plébániáról helyezték át a tiszaszigeti
Páduai Szent Antal Plébániára.
Az atya, sokunk számára lehet ismerős, mert többek közt az újszentiváni
rendezvényeken is megkóstolhattuk ízes palacsintáit, és hallhattunk a jótékonysági programok keretében odaadó munkájáról, amit a hajléktalanok és
gyerekek támogatása érdekében végzett.
Hisszük, hogy az atya szociális érzékenységének pozitív hatását Újszentiván
lakói és a katolikus templom gyülekezete is megtapasztalhatja.
Új gondolatokat és állhatatosságot kívánunk munkájához!
A plébános más településeken betöltött tiszte a miserendet Újszentivánon a
következőképpen módosítja:
A vasárnapi szentmise kezdetének időpontja: 08.30
Gyenes Csaba elérhetőségei:
Tiszasziget, Szent Antal tér 4.
Ügyfélfogadás: kedd 13.00-15.00
Telefon: 06 62 254-106
Gyenes Csaba plébános
E-mail: gyenescsaba@freemail.hu

Kedves Újszentivániak!
Szeptember 14-től minden héten, pénteken 17.00-tól Életmód klubot tartok, az Újszentiváni
Civil Házban! Szeretettel várom azokat, akik tenni szeretnének az egészségükért és alakjukért.
A foglalkozások alkalmával elsajátítjuk az egészséges életmód alapjait. Megtanuljuk, hogyan
számoljuk ki a testünk energia szükségletét, és egy adott étel tápanyagértékét, összetevőit.
Megismerkedünk különféle diétákkal, azoknak előnyeivel és hátrányaival.
A klub legfőbb célja, egymás segítése és támogatása!
Közösen könnyebb!
Érdeklődni: Csanádi Erika, védőnőnél
E-mail: vedonoujszentivan@freemail.hu
Tel.: 0620/772-3552
Csanádi Erika,védőnő
Újszentiván
Babamasszázs

Baba-mama klub

Házassági eskü
Augusztus 25-én Horesnyi Péter és Lázár Enikő örök hűséget esküdtek egymásnak templomunkban. Isten áldása kísérje életüket!Kádár- Németh Antalné

BABA-MAMA BÖRZE
AZ ÚJSZENTIVÁNI CIVIL HÁZBAN
Szeptember 22-én szombaton 9-13-ig Baba- Mama Börzét tartunk az Újszentiváni Civil Házban.
Gyermekruhák 0-14évig, kismama ruhák, babakocsi, autós gyermekülés,
hordozók, Járóka, etetőszék, játékok, és sok egyéb más.
Asztalfoglalással kapcsolatban érdeklődni lehet: Csanádi Erika védőnőnél
és a Civil Házban
Az asztalfoglalás kötelező, szeptember 18-án 18.00ig. Asztalfoglalás
hiányában, nem biztos hogy tudunk helyet biztosítani!
E-mail: vedonoujszentivan@freemail.hu
Tel.: 0620/772-3552 (védőnő)
Tel.: 0620/260-7577 (Civil Ház)

Torockó - ahol kétszer kel fel a nap

Településeink, Újszentiván és Torockó 2017-ben kerültek kapcsolatba. Több találkozás után alakult ki és erősödött meg a

községek vezetőiben és testületeiben, hogy a kapcsolatot szorosabbá tegyék. Így került sor 2018. március 4-én arra
az ünnepélyes eseményre, hogy Szőcs Ferenc és Putnik Lázár, a községek polgármesterei aláírták az együttműködési
megállapodást. Az önkormányzatok képviselőinek meggyőződése szerint az anyaországi és a trianoni határokon túl
rekedt magyarok soha el nem szakítható kapcsolatát erősíti a települések közötti baráti kapcsolat ápolása.
A 2018/19-es tanév közeledtével egy ellenőrzés során megállapították, hogy a torockói, magyar nyelvű iskola vizesblokkja
nem felel meg az uniós elvárásoknak, ezért az iskola bezárásra kerülhet. Torockó testvértelepüléseinek (Csömör, Bócsa,
Budapest Belváros Lipótváros, Hollókő, Tápiógyörgye, Üllés, Újszentiván, Zsombó) képviselőtestületei összefogtak,
és településenként 100.000 Ft. támogatás felajánlásával járultak hozzá a felújításhoz. Az összegek átadására, amely
megmentette az intézményt a bezárástól, 2018. augusztus 4-én a Torockói Falunap alkalmával került sor. Szőcs Ferenc
polgármester és .......... igazgatónő köszönetét fejezte ki a segítségért.
Torockó község Romániában, Fehér megyében található. Egykori bányászváros, a Székelykő hármas csúcsa alatt, lakói
betelepült székelyek. A Székelykőnek köszönheti azt az érdekes természeti jelenséget, hogy nyáron kétszer kel fel a
nap. Korán reggel megjelenik az égbolton, majd elbújik a Székelykő mögé, és csak később emelkedik oly magasra,
hogy bevilágíthassa az egész falut.
Köszönet a házigazdáknak a fantasztikus programokért és a szíves vendéglátásért! Várjuk szeretettel a település
küldöttségét Újszentivánra.								
Balogh Istvánné, alpolgármester
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A belépés ingyenes!

Felhívás
Ha szeretnél egy király vagy királylány, tündér vagy boszorkány – vagy csak egyszerűen más –
bőrébe belebújni, ha hív a színház világa, ha be akarsz lesni a függöny mögé, vagy csak szeretsz
játszani, akkor itt a lehetőség, hogy kipróbáld magad!
Szivárvány Ifjúsági Színjátszó Kör csoportjába örömmel várunk színpadi szereplésre vágyó, 6-13
éves gyermekek jelentkezését. A foglalkozásokon játékos formában, a drámajáték eszközeinek segítségével ismerheted és sajátíthatod el a színjátszás alapjait. A csoport mesejátékok, ifjúsági darabok
bemutatásával, színházi körülmények között mutatja meg a tudását különböző rendezvényeken.
A színkör 2018. szeptember 12-én, 17:30-kor indul heti rendszerességgel a Civil Házban.
A foglalkozásokat Szabó Anita tartja. Anita, a Grimm-Busz Színház tagjaként eltöltött 3 év után,
az újszentiváni óvoda pedagógiai asszisztenseként dolgozik, és várja a színjátszáshoz kedvet érző
fiatalok jelentkezését.
Ha kedvet érzel, gyere és próbáld ki magad!!!
Érdeklődni 20-260-7577 telefonszámon, a Civil Ház facebook oldalán, vagy a Civil Házban
személyesen.
Magyar Mária
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Tehetségkutatás

Születések

A Tisza Volán SC Kézilabda szakosztálya sportolási lehetőséget kínál minden korosztályú
gyermek részére!!!
A Tisza Volán SC 1961-ben jött létre Szegedi
Előre SE néven. 1970-től önálló egyesületként
működik Szegedi Volán SC, majd 1982-től
Tisza Volán SC néven. Az egyesület jelenleg
9 településen van aktívan jelen. A települések
között szerepel Újszentiván is, ahol jelenleg 3.
éve folyik kézilabda oktatás. Az U7-től serdülőig
terjedő korcsoportokban kb. 25-30 újszentiváni
gyermeket szerepeltettünk az egyesület tagjaként.
A gyerekek heti 3 alkalommal vesznek részt edzésen. Az edzések keretei között, a kézilabda oktatás
mellett, atlétikai edzésben is részesülnek, melyre
2 hetente 1-szer kerül sor.
A jövőre nézve fő célként képzési tevékenységünk
kiterjesztését tűztük ki a kistérségi, határ menti
területekre. A versenyeztetés minőségének emelése
mellett szeretnénk elősegíteni a már meglévő
kézilabda egyesületekkel való partneri együttműködést is.
Elérhetőségek:
Ignácz Vilmos (edző): +36 70/ 770 80 61
Fodor Flóra: +36 30/ 484 94 90
Berta Róbert: +36 30/ 525 99 12

Közérdekű információk

Kovács Mirella Napsugár
2018.06.05.
2940 gramm és 47 cm
Anya neve: Kovács Anita
Apa neve: Kovács László

Molnár Koppány
2018.07.11.
3630 gramm és 50 cm
Anya neve: Csepreghy Csillag
Apa neve: Dr. Molnár Gábor

Ujvári Huba
2018.06.08.
3770 gramm és 51 cm
Anya neve: Kálmán Ágota
Apa neve: Ujvári Richárd

Imrovicz Áron
2018.07.16.
2360 gramm és 44 cm
Anya neve: Szarvas Anett
Apa neve: Imrovicz Zoltán

Kádár-Németh László
2018.07.05.
3340 gramm és 49 cm.
Anya neve: Pusztaszeri Tímea
Apa neve: Kádár-Németh László

Bite Zoé
2018.08.05.
3510 gramm és 51 cm.
Anya neve: Kalina Éva
Apa neve: Bite Gábor

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

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

ÓVODA

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

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás:
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
Hétfő: 7:30-16:00
Kedd-Csütörtök: ügyfélfogadás
+ 36 62 277 021
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: 07:00-19 .00
Vasárnap: ZÁRVA

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

HIBABEJELENTÉS:
NKM Áramszolgáltató Zrt.
+36 62 565 881

HIBABEJELENTÉS:
gázszivárgás bejelentés
06 80 440 141

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
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NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ Zrt

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

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Ügyfélszolgálat
06 80 922 334
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: 9:00-14:00
Kedd, csütörtök: 13:00-19:00
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.

EPRESKERT VENDÉGHÁZ
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Málbáski Náda
+36 20 976 68 26
bérelhető
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Nyári táborok a Civil Házban
A tavalyi Szentiváni Naplóban is írtam a nyári táborainkról. Elolvastam,
köszönetet mondtam a külső segítőknek, leírtam, merre jártunk, mit
csináltunk, milyen programokkal telt az itt táborozó gyerekek nyári
szünete. Most a gyerekeknek szeretnék köszönetet mondani.
Nemcsak ők várták a tábort, mi is izgatottak voltunk. Különböző
korcsoportú, más temperamentumú gyerekek. Többsége már ismeri
egymást, az előző nyári táborból vagy iskolából, de van aki „új”, akinek
első tábora… Hogyan lehet felkelteni a kíváncsiságukat? Mit tudnánk
tenni, hogy tartalmasabb legyen ez az év, mint az előző? És elégedettek
legyenek, szívesen jöjjenek?
Így nyár végén visszagondolva, működött köztünk a „kölcsönhatás”.
Nemcsak mi adtunk a tudásunkból, ők is tanítottak minket. Lenyűgözött
a csapatmunkájuk. Közös cél érdekében, emberfeletti energiával
tanultak táncot Tóth Pétertől. Kemény edzésektől, minden gyereknek
volt izomláza, de az első szóra álltak be a helyükre, hogy még egyszer
próbáljanak, és a szüleiknek, nekünk, és maguknak is bizonyítsanak.
Szuper bemutatóval zárták a hetet.
A konyhatündér táborban a kreativitásukat, maximalizmusukat és a
csapatmunkájukat említeném meg. Minden napra készülve, egymással
versengve, csodálatosabbnál-csodálatosabb terítést varázsoltak elénk.
Hoztak otthonról gyertyát, szalvétát, csillámport, kagylókat és természetesen virágokat. Elmesélték, hogy az esti lefekvéskor is, a másnapi
terítés köti le a gondolatukat. Egymás között leosztották a feladatokat,
összefogtak. Igazi csapatmunka volt! A Civil Házban járó ügyfeleknek
büszkén mutattuk meg a munkájukat.
A következő tábor is a gasztronómia jegyében telt. A Gastromini
vezetője, Simicz Henrietta számtalanszor elmondta, ilyen jó csapata
még nem volt. Nem unatkoztak, minden percet kihasználtak, hogy tudásukat növeljék. Gyakran megesett, hogy a gyermekek az ebéd utáni
pihenőjüket a könyvtárban olvasással töltötték. Jókat ettek, játszottak,
és örömmel és várakozással jöttek minden reggel a táborba.
Ez volt a célunk. Sikerült. A következő nyáron is visszavárunk titeket!
Kívánunk nektek a következő tanévre sok sikert, jó eredményeket!
Magyar Mária
Konyhatündérek a kispiacon

Halálozás

Harter Xénia
Horesnyi Miklósné
Tóth Bertalan
Túri Gyuláné
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Kézápolás és műkörömépítés
Manikűr
1000 .Paraffinos kézápolás
2000 .Gél lakk
2500 .Műkörömépítés
3000 .Műköröm töltés
2000 .Műköröm eltávolítás
1500 .Szeretettel várok minden kedves szépülni vágyó érdeklődőt!
„A tisztaság a körmöknél kezdődik...”
Bejelentkezés: 06-20 515-8481
vagy Facebook-on: Juhász Bianka kézápoló és műkörömépítő néven
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