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Tájékoztató elektronikus ügyintézésről
Tisztelt Újszentiváni Lakosok!
Tisztelt Ügyfelek!
Az élet számos területén tapasztalhatjuk, hogy különböző ügyeinket nem csupán személyesen, hanem telefonon vagy akár interneten keresztül elektronikusan is intézhetjük. A közigazgatás sem képez kivételt ez alól a folyamat alól; már most is számos
közigazgatási eljárást kezdeményezhetünk, és számos közigazgatás által elérhető szolgáltatást vehetünk igénybe elektronikus úton.
Az elektronikus ügyintézés iránt fogékonyak számára jó hírt jelent, hogy a 2018. évtől kiszélesedett az önkormányzatok által nyújtott elektronikus szolgáltatások köre. Mindez azt jelenti, hogy mindenkinek lehetősége van, hogy bármilyen ügyet papír alapú
nyomtatvány benyújtása, vagy személyes megjelenés helyett, kényelmesen akár otthonról, elektronikusan interneten keresztül
kezdeményezzen és nyomon kövessen.
Az elektronikus szolgáltatások alapvetően két internetes felületen érhetők el:
1. Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) egyes államigazgatási hatósági ügyekhez kapcsolódó
rögzített tartalmú elektronikus űrlapok érhetőek el. Az e-nyomtatványokat ágazat (pl: adóügy, hagyatéki ügyek, ipar- kereskedelem
stb.) és ügytípus bontásban találhatjuk meg a honlapon. Itt kereshetjük meg a számunkra megfelelő beadandó e- iratot. (pl: „Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem”, „Méltányossági kérelem”, „Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásásól” stb.) Az
online kitöltésre kattintva nyithatjuk meg az interaktív e- nyomtatványt, és itt nyílik lehetőség az adatok beírására is. (Amennyiben
az ügyfél a nyomtatvány megnyitása előtt ügyfélkapus, (cégkapus) azonosítójával belépett, a nyomtatvány automatikusan kitölti az
ügyfél adatait, így arra már nem kell időt fordítani.) A nyomtatvány interaktív; a bejelölt rubrikák és kitöltött mezők függvényében
ad lehetőséget a további adatok beírására, ezzel segítve annak kitöltését. A nyomtatvány teljes kitöltését követően beküldés előtt az
ügyfél az „Ellenőrzések futtatása” gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a nyomtatványa tartalmaz-e hiányosságot vagy logikai hibát.
Amennyiben nem, „Beküldés” gombra kattintva küldhetjük azt be a hivatalhoz. Fontos, hogy a beküldés csak akkor lehetséges, ha
az ügyfél akár a nyomtatvány kitöltése előtt vagy azt követően ügyfélkapus, (cégkapus) azonosítójával bejelentkezik. Javasoljuk,
hogy beküldés előtt a „Letöltések” ikonra kattintva mentsük le a nyomtatványt saját gépünkre, hálózatunkra. A beküldésről a
képernyőn egy beküldési azonosító tűnik fel, javasoljuk, hogy a beküldési azonosítót az ügyfelek mentsék el, vagy jegyezzék fel,
ugyanis ennek segítségével tudják a későbbiekben igazolni az e-irat feladását.
Hasznos funkció, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon lehetőségünk nyílik a kezdeményezett ügyeink nyomon követésére
(„Ügykövetés”), de online ellenőrizni tudjuk adóegyenlegünk állását is („Adóegyenleg lekérdezés”).
2. A másik elektronikus kapcsolattartásra lehetőséget adó felület az ún. E- papír (https://epapir.gov.hu/) szolgáltatást nyújtó internetes honlap. Az E- papír felületen keresztül – a kötött tartalmú e- űrlap helyett - szabadon megfogalmazott bármilyen tartalmú
beadvány nyújtható be a hatósághoz. Ügyfélkapus/ cégkapus bejelentkezést követően kiválaszthatjuk a témacsoportot és/vagy
ügytípust és/vagy címzettet. Ez követően elektronikusan kötetlen formában fogalmazhatjuk meg beadványunkat. Az esetleges
csatolmányok feltöltését követően egy kattintással küldhetjük be beadványunkat a kiválasztott közigazgatási szervez, hivatalhoz.
Az irat beküldéséről a rendszer visszaigazolást küld.
Fontos megjegyezni, hogy mind az Önkormányzati Hivatali Portálon, mind az E- papír felületen keresztül beküldött beadványokhoz lehetőségünk van bármilyen dokumentumot csatolni, mellékelni. Amennyiben valaki mást bízunk meg, hogy ügyünkben
eljárjon (például egy könyvelő irodát), fontos, hogy meghatalmazást adjuk a helyettünk eljáró személynek. Nincs ez másként az
elektronikus ügyintézés esetén sem, fontos, hogy eljárása előtt meghatalmazást adjunk a meghatalmazottnak.
Zárásul: 2019. évtől várhatóan tovább bővül majd az elektronikusan intézhető ügyek köre. A már létező elektronikus személyi
igazolvány hamarosan használható lesz a közösségi közlekedésben, oktatásban, egészségügyi, postai szolgáltatások igénybe vétele
során. Reménykedhetünk, hogy az önkormányzati hivatali dolgozók - az eddigi jelentős elektronikus többletterhek után - egyszerűbben dokumentálhatják a hivatalból kimenő leveleiket pl. az elektronikus tértivevény segítségével.
A fenti bemutatott lehetőségekkel várakozás-, postaköltség nélkül, idő- és költségtakarékosan, kényelmesen, akár otthonról a karosszékből intézhetjük hivatali ügyeinket. Javasoljuk, hogy minél többen
vegyék igénybe ezt az új szolgáltatást. Amennyiben a rendszer használata problémát okoz, vagy hibába
ütköznek, a fenti honlapokon a „kapcsolat” linkre kattintva kérhetnek segítséget, illetve a Polgármesteri
Hivatal érintett kollégái készséggel állnak rendelkezésükre.
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára, jegyző

Éremeső a Szélmalom kupán!

Október 27-én, szombaton került megrendezésre Kiskundorozsmán az I.
Dorozsmai Szélmalom Kupa. A versenye 100-nál is több nevezés érkezett.
Egyesületünk 14 fővel képviseltette magát. A versenyen 21 célt kellett minden
versenyzőnek leküzdenie. 6 kategóriában és 6 korcsoportban küzdöttünk a dobogós helyezés eléréséhez. Nem csak egyéniben, de csapatban is lehetett nevezni
az egyesületeknek. Egyesületünk íjászai nagyon jól szerepeltek egyéniben és
csapatban is.
Egyéniben 13 dobogós helyezéssel és csapatban is a dobogó legfelső fokára
tudtak állni íjászaink a megszerezhető 3500 pontból 2873 pontot sikerült lőni.
Eredményeink:
1. hely: Csikós Edina, Gajdos Orsolya, Szabó Gábor, Gál Balázs
2. hely: Illés Evelin, Berta Norbert, Tóth József, Bonyák Bence, Weiszhart Gyula
3. hely: Szőke Nóra, Gál Balázs Alex, Illés Dániel, Pintér János
Szabó Gábor
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óvoda
Idősek világnapja, karöltve a legkisebbekkel
Minden év október 1-én emlékezünk meg a legidősebb korosztályról az idősek világnapja alkalmából. Újszentivánon idén október 6-án
az Epreskertben szerveztek műsort e szép kort megélt lakosoknak. Természetesen a legkisebbek sem maradhattak ki a „buliból”.
Az óvodások két gitárszóval kísért dallal melengették meg a „nénik és bácsik” szívét.
Állati jó családi délután az óvodában
Október 11-én családi napot tartottak az Újszentiváni Tölgyfa
Óvodában, melynek középpontjában az állatok világnapja állt.
A csoportok megteltek lelkes gyermekekkel és szülőkkel, ahol
különböző ügyességi feladatok vártak rájuk több állomáson.
A kézműves csoportban újrahasznosították a tejes dobozokat,
hiszen mindenki egy-egy egyedi madáretetőt faraghatott belőle.
Zöld Óvoda projektünk kibővítése érdekében idén pályázunk a
"Madárbarát Óvoda" címre, amelyhez többek között néhány madárodút helyezünk el az óvoda területén. A tornateremben állati
izgalmas akadálypálya várta a gyerekeket, de volt állatos feladatlap, puzzle és bingó játék is. Az óvodások minden állomáson pecsétet kaptak, melyet a nap végén beválthattak egy kis ajándékra.
Köszönjük a szülők segítségét, nélkülük nem sikerült volna ilyen
jól ez a kis délután. Reméljük, mindenki legalább olyan jól érezte
magát, mint mi.
Sportoltak az óvodások Deszken
Idei évben is részese óvodánk a Bozsik-programnak, melynek
keretein belül több alkalommal is lehetősége lesz a gyermekeknek sportos-játékos vetélkedőkön részt venni Deszken. Az
újszentiváni óvodások október 16-án indultak először útnak. A
mozgásos játékoknak a jó időre való tekintettel, az óvoda melletti sportpálya adott helyet. A közös bemelegítés után következtek a különböző ügyességi játékok, labdával, korongokkal,
de különböző csapatjátékokban is részt vehettek a legkisebbek.
Minden gyermek élményekkel tért haza erről a napról, melyet a
szabad levegőn, ebben a csodálatos őszi időben élhetett át.
Óvodabál
Senki se felejtse felírni a naptárába, hogy november 24-én óvoda bál.
Köszönjük szépen az eddigi tombola felajánlásokat, illetve továbbra
is várjuk azokat, hogy minél színvonalasabb lehessen a rendezvény.
Kérjük, ha valaki ismer olyan magánszemélyeket, vállalkozókat, akik
szívesen támogatnák az óvodát, jelezzék az óvodavezetőnek. Tavalyi
évben a bálnak köszönhetően vízszűrőt tudtunk beszerezni, idén
tetővel szeretnénk lefedni a bejáratot, és ha sikerül, a teraszt is. Ha
összefogunk, biztosan mesebeli bálnak nézünk elébe.

Kutyabemutató az óvodában
Putnik Mayer Ivette-nek köszönhetően kutyabemutatón vehettek
részt az óvodások. Palacsinta és Ponti tették vidámabbá az ovisok
napját október 15-én. A gyermekek megtanulták, miért nem kell
félni, illetve, hogy miért lehet és/vagy kell félni a kutyáktól; mire kell
odafigyelni, ha idegen négylábúval találkoznak az utcán; hogyan kell
nemet parancsolni nekik, tanítani őket. A legfontosabb pedig az volt,
hogy mit ad a kutya nekünk, illetve mi mit adunk neki, hogy kutya
és ember békében és szeretetben tudjon élni egymással. Köszönjük
az élményt.
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KEDVES NOVEMBERI 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.
Almási György, Borka Jánosné, Dobra Lászlóné, Földesi Györgyné, Heinrich Antalné,
Horesnyi Tibor, Kökény Ferenc, Lakatos Zoltánné, Samu Bálint, Sándor Lászlóné,
Szekeres Józsefné, Szögi Vincéné, Talpai Jánosné, Tóth József, Vári-Nagy Árpádné,
Veszelinov Dánielné

70 éves a Bánát Szerb Néptáncegyüttes

70 godina je ansambl srpskog ansambla Banat
Megalakulásának 70 éves évfordulóját ünnepelte a Bánát Szerb
Néptánc Együttes a deszki sportcsarnokban ez év május 12-én.
1948-ban alakult az első tánccsoport, Deszki Szerb Kultúrcsoport néven Rádity Velimír és Gyukin György kezdeményezésére.
Tulajdonképpen kettejük munkájának és szakmai irányításának
köszönhető a csoport megalakulása és 1963-ig tartó működése,
ám Veleimír tanár úr lett a kinevezett vezetőjük. Hét év kihagyás
után 1970-ben Móricz Jenőné, Sévity Máró próbált újra lelket
verni a táncolni akaró fiatalokba, és három év munkájával sikerült újraéleszteni a deszki szerb néptáncot.

Balatonfüred 1958

Őt követte Gyorgyev Milivoj, akinek 1973 és 1986 között végzett elhivatott munkája igazi felvirágzást hozott a csoportnak,
és nevéhez kötve, 1973. szeptember 15-től ismerik Bánát Szerb
Néptáncegyüttes néven a deszki szerb táncosokat. A maroknyi
táncosból 30-40 főre duzzadt csoport Deszk egyik legelismertebb, és legeladhatóbb „kulturális terméke” lett – a deszki szerb
közösség legnagyobb büszkeségére. Adamov Csedomír vette át
a stafétát Milivoj után, aki 1986 és 1988 között fogta össze az akkorra már 10 koreográfiával büszkélkedő táncosokat. 1988 –tól
a mai napig vezeti a csoportot Brczán Krisztifor. Az elmúlt 30
évben Európa szerte ismertté és elismertté tették a Bánát nevet,

és olyan helyezéseket, díjakat szereztek, mellyel Európa legjobb
szerb néptánccsoportjai közé küzdötték fel magukat.
A tánccsoport szakmai és adminisztrációs hátterét a Rusz Borivoj elnökletével 1991-ben megalakult Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület adja. Második elnöke Adamov Csedomír
volt, akit 2004-ben ezen a poszton is Brczán Krisztifor váltott.
Az emlékműsorban fellépett minden jelenlegi csoport. Külön
meglepetést jelentett a senior csoport fellépése, ami egyben a
nézők legnagyobb elismerését is kapta.
A műsor utolsó számaként minden csoport egy közös táncban
és végül egy színpadképpel köszöntötte a vendégeket és az egykori táncosokat.
Az ünnepi műsort svédasztalos vacsora, majd pedig az elmaradhatatlan bál követte, ami – talán a sok és fáradságos előkészületnek köszönhetően – most kivételesen nem reggelig tartott.
70 éves működése alatt a Bánát Szerb Néptáncegyüttes tagja volt
(jelenleg is az) több Újszentiváni lakos. Veszelinov Dánielné
(Márkovjev Jelena ) Vukoszávjev Mladen, Jernei Sándor, Putnik
Sándor, Putnik Sándorné, Putnik Beatrix, Veszelinov Mile,Veszelinov Predrág, Veszelinov Gyorgye, Veszelinov Dóra, Kozma
Katalin, Dunai Zorica, Dunai Judit, Dunai Péter, Veszelinov
Mína, Veszelinov Ivona, Veszelinov Deniel, Putnik Deján.
Hogy mi marad meg emlékül egy ilyen rendhagyó születésnap
után? Talán az üzenet a következő generációknak, hogy nem
szabad feladni, hogy van miért folytatni, és hogy a hagyományok
tisztelete nemcsak lehetőséget, de felelősséget és kötelezettséget
is rónak minden, magát szerbnek vallóra . Látva a régi táncosok
között sok-sok olyan arcot, akik magyar anyanyelvűként váltak,
és válnak igazi Bánátossá – még egy üzenet fogalmazódott
meg ezen az estén mindannyiunkban: EGYÜTT NEMCSAK
TÖBBEN, DE TÖBBEK IS VAGYUNK.
Srećan 70. rođendan! Boldog 70.születésnapot !
Szerkesztette Dunai József, Király László a jubileumi ünnepségről
írt beszámolójának felhasználásával.
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Egészségnapok - Újszentiván 2018
Programok
Vérvétel 2018.11.19-23-26-30-án 7.00-8.00-ig (helye:
Orvosi Rendelő)
Bejelentkezés: 277-165 (rendelési időben) Évente
egy alkalommal mindenkinek javasolt vérvétel.
Magas vérnyomásos betegeknek évente, inzulinos cukorbetegeknek 3 havonta, nem inzulinos
betegeknek félévente javasolt a szakmai ajánlások
szerint. Díja: 1000 Ft
Bőrgyógyászat 2018.11.28. 15:00-tól (helye:
Orvosi Rendelő) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Németh Réka
Olyan betegek (gyermekek is) jöjjenek, akiknek
anyajegyeik megváltoztak pl.: növekedtek, viszketni kezdtek, vagy nagyon sok anyajegyük van. Ezen
kívül köröm, haj, bőr kóros elváltozásai esetén,
gombás elváltozásokkal vagy szemölcsökkel, kiütésekkel.
Nőgyógyászat 2018.11.23. 08:30-tól 12:00-ig (helyszín:
Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Vincze Emőke
Minden nőnek javasolt évente a méhnyakrákszűrés.
Urológia 2018.11.28 13.00-tól (helyszín: Egészségház)
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Szalai István
Minden 40 év feletti férfinak prosztata megnagyobbodás,
daganat szűrésére ajánlott eljönnie, hiszen ez egy gyakori
kórkép. Vérvételből PSA szint mérésre is lehetőség lesz, amelynek

emelkedett szintje prosztata daganat jelzője lehet.
Ezen kívül nemi működési zavarok, valamint
húgyúti panaszok esetén is érdemes urológushoz
fordulni. Vizelettartási problémák miatt a nőket is
várjuk.
Ultrahang 2018.11.20. 13:00-17:00 (helyszín:
Egészségház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Ádám Edit
Hasi és kismedencei UH: 4000 Ft (vizsgálat
éhgyomorra történik, 5 órával előtte nem lehet
étkezni, csak vizet lehet inni) Pajzsmirigy UH: 4000 Ft
Emlő UH: 4000 Ft
2 vizsgálat: 7000 Ft , 3 vizsgálat 10000Ft
Ortopédia 2018.11.23. 9.00-tól 12.00-ig (helyszín:
Civil Ház) Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Ortopédiai szakrendelés. Mozgásszervi panaszokkal lehet jönni, lúdtalp, gerincferdülés, ízületi
fájdalom, deformitás, kopás esetén. Felnőtteknek
és gyermekeknek egyaránt.
Szemészet 2018.11.30. 9.00-tól 16.00-ig (helyszín: Egészségház)
Bejelentkezés: 06-20-772-35-52
Rendel: Dr. Mihály Zsuzsanna
Szemüveg felíratás, látásélesség vizsgálatra is lehetőség lesz 6
éves kortól. Minden magas vérnyomásos és cukorbeteg páciensnek évente javasolt szemfenék vizsgálat, ezzel kiszűrhető, hogy a
betegség károsította e már az ereket. Ismeretlen eredetű fejfájás
miatt is érdemes a szemészeti vizsgálat. Az Eszik Optikából
jönnek, szemüveg megrendelése lehetséges lesz.

Térítésmentes influenza elleni védőoltás
Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben is lehetőség nyílik a
60 éven felüliek, valamint életkortól függetlenül egyes krónikus
betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni
védőoltására.
Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos légúti
betegség. A legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom, általános levertség,
fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél jelentkeznek a
felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben
szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt,
felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja a
vese- máj- és vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát
is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények hörghurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek)
szenvedőknél, az időseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni
védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy esetleges
influenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá
életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás betegeknek,

szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegnek,
krónikus máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség
miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát
25-39%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti.
Az intézményekben, ápolási otthonokban élő, influenza ellen
oltott idős személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére,
a tüdőgyulladás kockázata 60%-kal, a halálozás kockázata 68%kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást is minden évben újra be kell
adatni. A hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz,
így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak igen
ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint láz,
fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció
helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek,
de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 napon
belül elmúlnak.
A védőoltással nemcsak önmagát, hanem a környezetében élőket is védi!
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a
rendelőben tájékozódhat.
Dr. Juhász Tibor

Még mindig "szemét ügy"
A szelektív hulladékgyűjtőkbe az elmúlt időszakban sokan teszik kommunális hulladékukat.
Kérem, ezt ne tegyék, hiszen a lényege ennek a fajta gyűjtésnek éppen az, hogy külön kerüljenek
az egyes hulladékfajták. A szelektív hulladékgyűjtők ilyen jellegű használata szabálysértés, és
eljárást von maga után. Tekintettel arra, hogy a falu nagy részén kamerarendszer működik, az
ilyen jellegű cselekmények rögzítésre kerülnek.
Kérem, megértésüket és gondos eljárásukat ezügyben.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző
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Tűzifa igénylés

Tökéletes halloween parti

Programajánló
A Civil Ház rendszeres programjai:
Minden hétfőn és szerdán 18 órától gyerekeknek tanít akrobatikus rock and rollt Tóth Péter táncoktató.
Keddenként 17:30-18:30-ig a Szivárvány Ifjúsági Színjátszó
Körbe várja a gyerekeket Szabó Anita.
Minden csütörtökön 17:30-tól Nagyné Bacsó Ágnes gyógytornász
segítségével gerincerősítő tornagyakorlatokkal tehetünk többet
egészségünkért.
Minden digitális tudásra vágyót várunk a számítógépes és
okos eszközök (laptop, tablet, okos telefon) kezelésének
elsajátítására.
Egyéb rendezvények:
2018. november 13-án 10 órakor a Kecskeméti Lóca együttes
zenés gyermekműsora az óvodában. (nem csak óvodásoknak)
Minden érdeklődő számára ingyenes az előadás.
2018. november 17-én 14.30-tól 17 óráig adventi, gyermek
kézműves foglalkozás a Civil Ház és a Napraforgó Nagycsaládos
Egyesület szervezésében
2018. november 24-én 19 órától Ovibál az Epreskert
Rendezvényházban
2018. december 5-én 16 órától "Házhoz megy a Mikulás"
2018. december 15-én Falukarácsony

Ismét lehetőség nyílik a téli fűtési
szezonra szociális tűzifa igénylésére.
Az önkormányzat célja, hogy a
legrászorultabbaknak, legelesettebbeknek,
a krízishelyzetben lévőknek téli
tüzelőanyagot tudjon biztosítani.
Az igénylést a Polgármesteri Hivatalban
Pintér Mónikánál lehet benyújtani
2018. november 12-től 2018. december 15-ig
ügyfélfogadási időben.

GYÜMÖLCSFACSEMETE-VÁSÁR ÚJSZENTIVÁNON
NOVEMBER 10-én 9-12 óra között,
a templomtéren
a Kocsis Flóra Kft.
Termő- és díszfacsemeték, egyéb dísznövények
árusítását tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!
Újszentiván Község Önkormányzata

Születés
Nagy Boglárka
Szeged, 2018.10.22.
Súly: 3480 gr, Hossz: 51 cm
Anya neve: Dr. Nagy Zsófia
Apa neve: Dr. Nagy Norbert
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babának és szüleiknek!

Ajándék az újszülötteknek
Rubiger Balázs, Makray Barbara, Putnik Lázár

Csanádi Erika, Dr. Nagy Norbert, Dr. Nagy Zsófia, Nagy Boglárka, Putnik Lázár

Putnik Lázár polgármester, Csanádi Erika védőnő Rubiger Noelt és Nagy Boglárkát, falunk legfiatalabb lakosait, és szüleiket, otthonukban látogatta meg. Átadták Újszentiván Község Önkormányzatának ajándékát.
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Európai Hulladékcsökkentési Hét
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. ezúton szeretné Önöket tájékoztatni az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
által meghirdetett „Európai Hulladékcsökkentési Hét” tárgyú kampánnyal kapcsolatban.
Magyarország idén is részt vesz az Európai
Hulladékcsökkentési Hét (European Week
for Waste Reduction/EWWR) kampányban, amely 2018. november 17-25. között
kerül megrendezésre. A Hét keretében
Európa szerte önkéntesek saját ötleteiket megvalósítva hívják fel
a figyelmet a hulladékmennyiség csökkentésének fontosságára,
a termékek újrahasználatára, valamint a már hulladékká vált
anyagok újrahasznosítására, azaz a szelektív hulladékgyűjtés
jelentőségére. Az idei év kiemelt témája a veszélyes hulladékok
megelőzése, „Méregtelenítsünk” szlogennel hívja fel a figyelmet főként a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok

megelőzésére. Ebben a témakörben lehet a hulladékcsökkentési akció ötleteket regisztrálni. Bővebb információ az Európai
Hulladékcsökkentési Hétről és a regisztráció módjáról a projekt
honlapján található:
http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/
A legötletesebb, leghatékonyabb regisztrált akciók idén is benevezésre kerülnek az Európai Hulladékcsökkentési Díjra, melyet
a nemzetközi zsűri által kiválasztott legjobb európai kezdeményezések kapnak.

"Közös ügyünk a környezetünk!"

Várja Önt az Epres Kert: mi finom, édes, a csokiban fenséges
Lassan egy éve kezdte meg működését az Újszentiváni Csokoládé Műhely a volt általános iskola udvarában a régi technika teremben.
Az ötlettől a megvalósításig bizony sok idő eltelt. Először jött a tervezés, majd próbagyártás, s az igényekhez alkalmazkodva egy
mintaboltnyitás.
Korábban csak csoki üzemként funkcionáltak, vásárlókat nem tudtak fogadni, így megrendelésre és kézműves piacokra gyártottak.
Egyre többen szerettek volna a sok-sok termékből válogatva vásárolni, ezért eljött az idő, hogy a finomságokat egy mintabolton
keresztül is elérjék mindazok, akik szeretik. S hogy milyen csokoládék vannak? Nos, ahogyan Gombóc Artúr mondaná: lyukas
csokoládé, kerek csokoládé, tejcsokoládé, étcsokoládé… na de komolyra fordítva a szót:
Kaphatóak náluk kézműves táblás csokoládék, bonbonok, pralinék,
csokoládé töretek, drazsék, csokoládé nyalókák, érdekességek mikulásra,
karácsonyra, valamint kézműves szaloncukrok többféle ízben. Készítenek
egyedi feliratozású és díszítésű táblás csokoládékat alkalmakra, legyen az
keresztelő, osztálytalálkozó, lakodalom.
Egyelőre terveik szerint kedd és csütörtök délutánonként vannak nyitva, de
természetesen előzetes egyeztetés alapján szívesen látják kedves vevőiket
egyéb időpontokban is. Hollós Csabáné Mariann +36703548954
Munkáikat a facebookon is megtekinthetik: Epres Kert-Újszentiváni Csokoládé Műhely
Menjenek el hozzájuk, győződjenek meg saját szeműkkel, milyen tetszetős,
érezzék milyen fenséges a csoki, amit az Epres Kert készít el.
Vass Imre
lyukas csokoládé, kerek csokoládé, tejcsokoládé, étcsokoládé

Kezelések a rehabilitációs panzióban
Örömünkre szolgál, hogy újszentiváni lakosoknak 50%-os kedvezményt biztosíthatunk rehabilitációs gépi terápiás kezeléseink
és gépi testkezeléseink árából!
TERÁPIÁS GERINCNYÚJTÁS - gravitációs padon a NOEL Rehabilitációs Panzióban!
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Igazgatósága által hivatalosan nyilvántartásba vett gyógyászati segédeszközzel.
A gravitációs pad speciális gerincnyújtó orvosi eszköz, amely elsősorban gerincsérvek, csigolyaelcsúszás, gerincferdülés, csípő
panaszok, izomrövidülés művi beavatkozás nélküli gyógyítására, másodsorban ezen betegségek megelőzésére szolgál. Segítségével megállíthatóak a gerinc leépüléses degeneratív folyamatai, testsúly, testmagasság és életkor határai nélkül. Magyar találmány,
mely szabadalmi és védjegyoltalmat élvez az EU területén.
NYIROKTERÁPIÁS, NYOMÁSTERÁPIÁS GÉPI KEZELÉS - a NOEL Rehabilitációs Panzióban!
A gépi kompressziós eljárás lényege, hogy a vendég végtagjaira, illetve testére speciálisan kialakított kezelő egységeket,(kompressziós csizmák, kesztyűk, deréköv) helyezünk fel. A gép által
vezérelt, egymás után felfúvódó légkamrái egy folyamatosan váltakozó hullámmasszázs effektust idéznek elő. Enyhe, ritmikus nyomáshullámok keletkeznek, amelyek a láb legalsó pontjától
kiindulva végighömpölyögnek a bokán, combon, fenéken – egészen fel a csípőig és kellemes
masszázsérzés kíséretében masszíroznak a szív irányába. Ez rendkívül erőteljes hatást gyakorol
mind a nyirok-, mind a vérkeringés sebességére.
JÖJJÖN EL REHABILITÁCIÓS PANZIÓNKBA KEZELÉSRE!
: 70/535 9621 Újszentiván, Kossuth u.15.
Pócza Edit
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Mennyei megye IV.
UTC 1913 Labdarúgó Kft. – Újszentiván SE: 3-2 (3-2)
Bódy P., Zlatóczky L. (Szeri L.), Terhes Z., Tóth G., Túri A.
(Zádori G.), Molnár G., Tranger Zs., Miksi Cs. (Schreier P.),
Harcel L. (Hanácsek B.), Borsi L., Volenter T.
Góllövők: Tanger Zs., Volenter T.

Kiskundorozsmai ESK-Újszentiván SE: 4-1 (3-0)
Kozák D. (Bódy, P.), Harcel L., Tóth B., Tóth G., Túri A. (Volenter T.), Zlatóczky L. (Szeri L.), Jaksa T., Tranger Zs., Miksi Cs.,
Kiss M., Molnár G.
Góllövő: Volenter T.

Újszentiván Se-Csanytelek SC: 6-2 (2-1)
Újszentiván SE-Maros-Menti UFC: 2-0 (0-0)
Kozák D. (Bódy, P.), Terhes Z., Tóth G., Túri A., Zlatóczky L.
Kozák D., Tóth B., Terhes Z., Tóth G., Zlatóczky L. (Hanácsek
(Zádori G.), Jaksa T. (Schreier P.), Tranger Zs., Harcel L., Miksi B.), Hrcel L., (Szeri L.), Tranger Zs. (Túri A.), Kiss M. (Schreier
Cs. (Szeri L.), Molnár G., Tóth B.
P.), Molnár G., Volenter T., Jaksa T.)
Góllövők: Tranger Zs. (4), Harcel L., Schreier P.
Góllövő: Kiss M. (2)
Játékos-edző: Tóth Gábor
Az Újszentiván SE a Csongrád Megyei IV. osztályban a 10. forduló után 18 ponttal az ötödik helyen áll.

Adventi gyertyagyújtás
Ahogy közeledik az ünnep, úgy öltöztetjük egyre
szebb, díszesebb ruhába a lelkünket is.
Az a sok-sok apró esemény, amellyel az ünnepre
készülődünk, igazán mozgalmassá teszi advent négy
hetét.
Az újszentiváni Keresztelő Szent János Lelkészség
adventi gyertyagyújtásának időpontjai:
2018. december 2-án (vasárnap) 15.30-kor a
Hit gyertyája
2018. december 9-én (vasárnap) 15.30-kor a
Remény gyertyája
2018. december 16-án (vasárnap) 15.30-kor az
Öröm gyertyája
2018. december 23-án (vasárnap) 15.30-kor a
Szeretet gyertyája
Minden karácsonyra készülő családot szeretettel
hívunk és várunk!

Házhoz megy a Mikulás?

Kedves Gyerekek!
Hamarosan elérkezik december, a csodavárás és a szeretet
hónapja.
Ebben az évben is elmegyek hozzátok, hogy meglepjelek
Titeket apró ajándékommal.
2018. december 5-én 16 órától hozzátok visz az utam!
Figyeljetek, lessetek, és csengőm szavára beengedjetek!
Ha 10 évesnél idősebb gyermek is kapni szeretne
csomagot, csak egy szóba kerül!
Hívjátok a 06 20 260 7577 - es számon a manókat
november 23-ig és röpül a szánkó.
Addig is legyetek jók, mert mindent látok ám!
Üdvözlettel: Mikulás
FŐÚT

SZENTIVÁN

Halálozás

6754 ÚJSZENTIVÁN,
FELSZABADULÁS U.13 .
H – P : 600 - 1 9 0 0
S Z O : 700 - 190 0
V : ZÁRVA

6754 ÚJSZENTIVÁN,
R Á KÓ C Z I U . 1 6 .
H – P : 600 - 1 9 0 0
S Z O : 600 - 1 40 0
V : 70 0 - 120 0

KÍNÁ LATUNKBÓL
2018.11.10-2018.11.17-ig

RISKA
LAKTÓZMENTES
TEJFÖL
20% 330 G

299Ft
29 Ft

COOP
8 TOJÁSOS
SZÁRAZTÉSZTA
SODORT CSIGA
200 G

Horesnyi László

COOP
SÜTŐMARGARIN
70% ZSÍRTARTALMÚ
250G

129Ft
516 F t / k g

906FFt/kg
906
t/kg
PÁPAI
DISZNÓSAJT

MINDEN NAP
TRAPPISTA SAJT

239 Ft

1195 F t / k g

SZENTKIRÁLYI
ÁSVÁNYVÍZ
SZÉNSAVMENTES,
SZÉNSAVAS
1.5 L

1599 Ft/kg

1579 Ft/kg

1599 F t / k g

1579 F t / k g
FINONIMO
FÜSTÖLT KOLBÁSZ
CSÍPŐS, CSEMEGE

109 Ft

1699 Ft/kg

73 F t / l
AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
A KÉPEK CSAK ILLUSZTRÁCIÓK.

1699 F t / k g

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
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Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné, Magyar Mária
Nyomdai előkészítés: Balogh Istvánné
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