Szentiváni

Napló

Újszentiván Község Önkormányzatának lapja

XXIV. évfolyam 3. szám 2016. március

MEGJELENIK HAVONTA

Megújult a sportcsarnok
A triatlon bajnok

Ovifarsang

Szeretettel köszöntjük a hölgyeket a nemzetközi nőnap alkalmából
Garai Gábor : Nők
Szemünkben megnézik maguk,
megnézik futtában a nők;
alkalmi tükreik vagyunk,
fényünkön átrebbennek ők.
És büntelen mennek tovább,
ha elkapták tekintetünk,
s mi - villogok s fakók, simák szilánkjainkra széttörünk.

Végül homokká porladunk
bontó sugaraik alatt,
testünkből csak keret: a csont
s a fekete foncsor marad.
S a fekete foncsorban is
gyilkos tekintetük ragyog,
mely földre vont és sírba vitt
és mindhalálig ringatott.

Farsang
Böjt elő hava-február a rétsori gondozóházban
is a farsang jegyében telt. Ügyes kezek vágták,
hajtogatták, kötözték azt a rengeteg, csodás,
színes
papír-és
szalvétakölteményt,
ami
díszítette mind a gondozóházunkat, mind a
rendezvényházat, amely idén helyet biztosított a
már lassan hagyománnyá váló farsangi bálunknak.
Farsang a táncok, lakomák, bálok időszaka,
mely vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A
naptár szerint ugyan kicsúsztunk a szezonból, de
mivel a medve Gyertyaszentelő Boldogasszony
napján bizony meglátta az árnyékát, és visszabújt
a barlangjába, jelezvén ezzel, hogy még
hosszú, hideg tél vár ránk. Ezek után Juliannát
megtámogatván az idő enyhítése érdekében
február 16-ra vidám, zenés-táncos mulatságra
hívtuk a szentiváni, deszki, kübekházi és most
első alkalommal a ferencszállási nappali ellátások,
valamint nyugdíjas klub résztvevőit is. Kübekháza vidám jelmezesei gondoskodtak a kezdő hangulat megteremtéséről.
Idén egy titokzatosnak tűnő, ezüstbe csomagolt 10-es szám fogadta vendégeinket a bejárat ablakán. Hiszen a
gondozóházban működött és működő idősek klubja megünnepelhette 10. születésnapját. 11 órakor Balogh Tünde,
az újszentiváni idősek nappali ellátásának vezetője köszöntötte a kedves vendégeket, majd a Nyárközép színjátszó
kör két vidám jelenettel szórakoztatta a tisztelt egybegyűlteket. A zenét idén is Vass Péter szolgáltatta nagy sikerrel.
A finom ebédről Nagy György gondoskodott. A tőle megszokott szakértelemmel idén a helyszínen készült bográcsos
csülökpörkölttel kápráztatott el bennünket. Ebéd után tombolát húztunk, így sokan vihettek haza magukkal apróbb-nagyobb nyereményt. Mindenkinek köszönjük a sütemény felajánlásokat, mely által gazdagon jutott édes és sós is
az asztalokra. Valamint köszönjük Újszentiván Község Önkormányzatának kiemelt támogatását, segítőink munkáját.
Az igazán remek hangulatban nótázó, táncos lábú időseink segítségével immáron biztosan sikerült
eltemetnünk a telet, és talán már csak pár nap, és aktuálissá Amikor a kisze lángol, válhat Gazdag Erzsi verse:
Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed e?
Virágszájjal rád nevet
Virágszagú kikelet.
Rádfüttyent a bokorból
Füttyös madártorokból
Rügyes ággal meglegyint
S érzed, tavasz van megint!
A tavasz beköszöntével továbbra is
szeretettel várunk mindenkit a Rét
sori gondozóházban. Programjainkról
érdeklődhetnek Varga Máriánál valamint
Balogh Tündénél a 06-20-348-74-99-es
számon.

KEDVES MÁRCIUSI SZÜLETÉSNAPOS ÚJSZENTIVÁNIAK!
Az újszentiváni önkormányzat nevében szívből gratulálunk, és szeretettel köszöntjük Önöket,
hetvenen túli születésnapjuk alkalmából. Még nagyon sok, élményben, erőben-egészségben,
boldogságban gazdag esztendőt kívánunk az ünnepelteknek. A Jóisten áldása, békéje kísérje
Önöket életük végéig, kedves családjuk, barátaik, ismerőseik körében.
Bodó Antal, Baráth Jánosné, Csúzi Istvánné, Fejesné Nagymihály Julianna, Kovács Istvánné,
Kovács Józsefné, Lanteri Giovanni Claudio, Nagy Istvánné, Nagy János, Őze Imre Antal,
Putnik Sándorné, Szekeres József ,Szögi Zoltán Ferencné
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A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Újszentiván településen Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Központ fenntartásában működik. A gyermekjóléti tevékenység vonatkozásában a legfontosabb feladat - a gyermekek
mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva - segítséget nyújtani a családok számára.
A családsegítés keretében segítséget kívánunk nyújtani a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
az intézményesült ügyintézési rendszerben útbaigazítást nyújtsunk, valamint tanácsadás keretében együttműködjünk
szolgálatunkat felkereső személyekkel.
Milyen esetekben lehet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulni?
•
ügyintézési (pl.: kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése, részletfizetéssel kapcsolatos kérések, Erzsébet
program pályázatának kitöltése),
•
segélyezéshez, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta nehézségek,
•
munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek (pl.: önkormányzati segély, települési 		
támogatáshoz való hozzájutás lehetősége, közfoglalkoztatásban való részvétel, Munkaügyi Központtal való 		
kapcsolatfelvétel),
•
életvezetési tanácsadás (a társadalmi problémáik miatt nem munkaképesek számára a szociális munka eszközeivel
a munka világába való visszaintegrálódás elősegítése. önéletrajz írás, álláskeresési hirdetésekhez való hozzáférés),
•
jogi problémák – ingyenes jogi tanácsadás biztosított a család-és gyermekjóléti szolgálat irodájában
•
közüzemi díjtartozás, eladósodás (pl.: védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétele, támogatásra szoruló
fogyasztók adósság törlesztése, krízishelyzetbe került személyek támogatása),
•
tartós egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén (pl.: fogyatékossági támogatás, 		
rokkantsági nyugdíj igénylése, egyszeri gyógyszersegély, méltányossági alapon történő nyugdíjemelés, özvegyi
nyugdíjigénylés),
•
beiskolázási gondok (pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről),
•
családon belüli kapcsolati problémák,
•
gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái (pl.: szociális otthoni elhelyezés lehetőségei, nevelési
tanácsadó jelentősége),
•
házastársi, családon belüli konfliktushelyzet nehézségei (konfliktuskezelés a családtagok között),
•
alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel (szenvedélybetegeket ellátó intézmények 		
működésének bemutatása, kapcsolatfelvétel önsegítő csoportokkal).
•
Speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a jelentkező igényeknek megfelelően (konfliktuskezelő
tanácsadás, mediáció, pszichológiai tanácsadás).
A szolgáltatások az egyéni igényekhez igazodnak és ingyenesek. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat törekszik arra,
hogy a lehető legoptimálisabb módon tudjon segítséget adni a hozzánk fordulók számára, azonban ez esetlegesen hosszabb
időt igénylő folyamat. A kölcsönös bizalom, odafordulás azonban általában meghozza gyümölcsét.
Ezúton várjuk szeretettel és tisztelettel valamennyi lakost, amennyiben problémái, nehézségei
adódnak.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy a fenti problémák valamelyikével küzd, és segítségre lenne
szüksége, vagy csak úgy érzi, hogy segítő beszélgetésre lenne igénye, akkor minden héten,
hétfőn 8-16 óráig, szerdán 8-17 óráig és pénteken 8-11óráig tudnak felkeresni az Újszentiváni
Polgármesteri Hivatal épületében (Újszentiván, Felszabadulás u. 7., tel.: 06/277-021/105).
								Kovács-Surányi Gabriella		
				

		

Földtulajdonosok gazdálkodók

családsegítő

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelete a közterületek és
ingatlanok tisztán tartásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
8. § (7) „A község bel- és külterületének útjait, aki beszennyezi (törmelékkel, egyéb hulladékkal, sárral, stb.) – különös
tekintettel a település belterületéről kivezető utakra- azt köteles haladéktalanul megtisztítani. Esős időben a gépjármű
tulajdonosok a mezőgazdasági területekről bejövet járműveikre rakódott sarat külterületen kötelesek eltávolítani, ezzel
megakadályozva a község útjainak romlását.
Aki a határ felől jön a Damjanich utca felé a 014-es hrsz.-ú úton, az köteles vagy a 015-ös (Május1 utca felé) vagy a 012-es
(Mária utca) felé közlekedni, hogy a sarat ne vigye be a településre.
Aki a 018/2 (határhoz a Május 1. u. felől) jön, köteles vagy a 012-es úton végigmenni a Rákóczi utcáig vagy a Damjanich
utca felé kerülni (015-ös hrsz.-ú utca).
Kérem a fentiek maradéktalan betartását. A sáros úttest nemcsak esztétikai probléma, de balesetveszélyt is eredményez.
												Dr. Szentirmay Sára
													jegyző
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Ivóvízminőség - javító projekt

MEGVALÓSULT A TISZA-MAROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
PROJEKTAZONOSÍTÓ: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024
A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Európai Unió 869.836.980,- Ft és Magyarország központi
költségvetése 334.469.544,- Ft támogatásából és a tagönkormányzatok 237.334,- Ft hozzájárulásából megvalósította Deszk,
Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó települések vízminőség-javító fejlesztését, a lakosság egészséges
ivóvízzel való ellátását.
A fejlesztés eredményeként a hat településen szolgáltatott ivóvíz megfelel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről
szóló 98/83/EK irányelvben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.)
Kormányrendeletben foglaltaknak.
Valamennyi településen az ivóvíz gáztalanítására, vas-mangáneltávolításra, ammónium eltávolításra, Deszk, Kübekháza,
Röszke, Tiszasziget (amely ellátja Újszentiván községet is) esetében arzén eltávolításra alkalmas tisztítás technológia és az
ehhez szükséges műtárgyak (pl.: nyersvíztároló, ülepítő, dekantáló, tisztavíztároló medencék, szivattyúk) épült ki, megtörtént a telepek automatizálása új vezérléstechnika beállításával.
Minden településen részleges hálózatrekonstrukció is megvalósult.
Ezen felül az egyes települések sajátosságait, vízfogyasztási jellemzőit fegyelembe véve:
- Deszken a régi víztorony elbontása és új víztorony felállítása, a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése és új kút fúrása,
- Kübekházán víztorony építése és a gépház tisztítási technológia fogadására alkalmas
átalakítása,
- Röszkén a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése és új
fogyasztó bekapcsolására alkalmas külterületi vízvezeték építése
- Zsombón a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése
és új fogyasztók bekapcsolására alkalmas külterületi vízvezeték építése,
valamint 1 kút felújítása,
- Újszentiván község tiszaszigeti vízmű telepről történő ellátásának
biztosítása,
- Tiszaszigeten ezen belül a víztisztító technológia befogadására
alkalmas gépház építése és 1 új kút fúrása valósult meg.

Kóbor kutyák
Számtalan alkalommal foglalkoztam már az újság hasábjain a kutya kérdéssel. Az elmúlt hetekben sajnos ismét megnőtt
a kóbor és a kóborló kutyák száma a faluban. Ahogy eddig, úgy ezen túl is mindent megteszünk, hogy elkerüljük a
baleseteket. A mezőőrök minden bejelentésre kimennek, és megteszik a szükséges intézkedést. Kérem, hogy az eddigi
gyakorlatnak megfelelően jelentsék be akár személyesen, akár telefonon, ha kóbor kutyát látnak, hogy a Polgármesteri
Fusson a fagy hét határról! Hivatal lehetőség szerint azonnal intézkedni tudjon.
Az utóbbi időben azonban sajnálatos módon megnőtt az olyan bejelentések száma, ahol nem kóbor kutya okoz gondot,
hanem olyan eb, amelyet gazdája felelőtlenül enged ki az utcára, vagy nem gondoskodik megfelelő kerítésről. Nemegyszer
vagyok szemtanúja magam is, hogy a buszmegállóba gazdáját elkísérő kutyát próbálja a tulajdonos haza parancsolni.
Sokszor bár nem okoznak kárt, támadó fellépésük vagy csak pusztán a gazda nélküli jelenlétük elég ahhoz, hogy másban
megfélemlítést keltsen A kutyatartás szabályait minden kutyatartónak be kell tartani!!
A kerítéseket kérem, hogy úgy tartsák karban, hogy a kutya azt sem átugrani, sem
alatta kibújni ne tudjon. Amennyiben ez nem lehetséges, tartsák kenelben a kutyát. Már
nyilván sokan hallották azt a közelmúltban felkapott hírt, mely szerint nem lehet kutyát
láncon huzamosabb ideig tartani. Kérem, tartsák be ezt is.
Kérek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, óvjuk egymást!
								Dr. Szentirmay Sára

Adófizetési határidő
Március 16.: adófizetési határidő!
Újszentiván Község Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket arra, hogy rövidesen 2016. március 16-án esedékessé válnak
a helyi adók és a gépjárműadó I. félévi fizetési kötelezettségeik. A napokban postázott „Folyószámla-értesítőből” részletesen
tájékozódhatnak az Önkormányzatunk felé esedékes 2016. évi adóelőírásaikról.
Kérjük a fizetési határidő betartását!
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Az új óvoda

2014 májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) pályázatot hirdetett meg 64 település meghívásával
óvodai férőhely bővítésére, melyen Csongrád megyéből
Zákányszéken kívül Újszentiván települést is nevesítették. A
pályázaton belül azok a települések nevezhettek pályázóként,
ahol a jelenlegi és a minisztérium által kalkulált várható
születési létszám miatt az óvodai férőhelyek nem lesznek
elegendőek. A Felszabadulás utca 23. számú ingatlan került
kijelölésre a képviselő-testület által, mely az önkormányzat
tulajdonában áll. Ezt a területet felajánlott az óvoda
fenntartójának, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának
annak érdekében, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen.
2014. június 15-i pályázati benyújtási határidőt megelőzően
a pályázati felhíváshoz igazodó előkészítő munkálatok
megkezdődtek, így az épület engedélyes terveinek
elkészítése is a tervezői költségvetéssel. A pályázó a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása volt mint az óvoda fenntartója.
Az építési engedélyt 2014. december utolsó napjaiban
szereztük meg, melyet követően 2015. februárban a
közbeszerzési kiírást és a vállalkozási szerződés megkötését
követően megkezdődtek a beruházás első mozzanatai.
A terület régészeti lelőhely volt, így régészeti felügyelet,
majd a talált leletek miatt teljes feltárás vált szükségessé.
Emiatt a közbeszerzési eljárásban érintett vállalkozási
szerződés végteljesítési határideje módosításra került.
Az épület 2015 decemberében az átadás-átvételi eljárás
keretén belül átadásra került. Jelenleg a használatba
vételi engedélyek megszerzése van folyamatban.
Az új óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek
érdekeit figyelembe véve, a XXI. századi technika

vívmányait alkalmazva, a legoptimálisabb
körülményeket teremtsük meg annak
érdekében,
hogy
minden
feltétel
adott legyen az óvodai ellátáshoz.
Az épület energiaellátásának kiegészítésére,
kedvező időjárási körülmények mellett
kiváltására, napelemet helyeztünk el az épület
tetőszerkezetén, mely nagyban hozzájárul
az üzemeltetési költségek alacsonyan
tartásához.
Az
épületben
található
hőszivattyús rendszer, mely azon túl, hogy
télen a fűtést és a meleg vizet biztosítja,
alkalmas nyáron a klímák kiváltásával
a megfelelő hőmérséklet biztosítására
és a használati meleg víz ellátására is.
Az épület 470 m2-e 3 csoportszobát
tartalmaz, így a férőhelyek számát a jelenlegi 50-ről 75-re
emelhettük meg. Az épületben helyet kapott még két csoport
WC, egy tornaterem szertárral, egy dolgozói öltöző kiszolgáló
WC – vel, mosdóval, tusoló helyiséggel, egy egyéni fejlesztő
pszichológus szoba, egy tantestületi szoba, egy gazdasági/
titkársági iroda és egy óvodavezetői iroda. Ezen kívül egy
elkülönítő orvosi szoba, mosó szárító helyiség kézmosóval,
illetve a hőszivattyú gépháza. Az épületben csak melegítési
és előkészítési feladatokat ellátó konyha kapott helyiséget. A
használatba vételi engedély megszerzését követően a jelenlegi
Árpád utcában található óvodát kívánjuk átköltöztetni.
A fejlesztési elképzelések még nem értek véget, mert
a TOP 1.4.1. pályázati kiírásra támogatási kérelmet
kívánunk benyújtani, amely az eszközbeszerzésre irányul,
amivel biztosítani lehetne a bútorellátottságot, illetve az
eszközfelszereltséget. Ezen felül szeretnénk megvalósítani
a külső kerítésépítést, az udvari tereprendezést,
kültéri játékok elhelyezését. A pályázat benyújtása
2016. március 21-től válik lehetővé, és valószínűleg
ebben az évben akár kedvező eredmény is születik.
Ezen felül településünk számára lehetőség nyílt az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi - Foci, Ovi - Sport
Program” pályázatának 2015. februári döntése alapján arra,
hogy a vállalkozások által a központi költségvetésbe befizetett
társasági adó felhasználásával, TAO támogatás keretén belül
az óvoda udvarában 1 db Ovi - Foci pályát létesítsünk. A
pálya kivitelezésére, elkészítésére az Alapítvány 2016.
június 30-ig tett ígéretet, így a következő tanévben már egy
teljesen felszerelt óvodát vehetnek igénybe a gyermekek.
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Egészségügyi aktualitások

Az influenza szezon közepén vagyunk, aki eddig még nem esett
át rajta, annak még mindig nem hiábavaló a védőoltást felvenni. Ingyenes védőoltásra az orvosi rendelőben jelentkezhetnek.
Az Újszentiváni Önkormányzat segítségével új, modernebb EKG készülék került beszerzésre, tekintettel arra,
hogy a régi javíthatatlanul meghibásodott. Remélem,
ez is sokáig áll majd a falu egészségének szolgálatában.
A rendelőben megnövekedett a várakozási idő a nagy számú beteg miatt. Kérem türelmüket. Várhatólag 3-4 héten
belül lecseng az influenza-szezon, viszont a tavasz közeledtével újraéled a természet, és a levegő megtelik pollenekkel. A
pollenallergia gyakran jár szem és torok viszketéssel, tüsszögéssel, orrfolyással. Asztmásoknál köhögési rohamokat, fulladást is provokál. Aki tudja magáról, hogy érzékeny a pollenekre, már beszerezheti antiallergiás gyógyszereit, amennyiben
tünetei jelentkeznek, mihamarabb el tudja kezdeni a terápiát.
A kerti munkák is megkezdődnek, derekunkra, ízületeinkre
vigyázzunk!				
					
Dr. Juhász Tibor

Bölcsőde bál

2016. február 13-án megtartottuk bölcsődénk harmadik
jótékonysági bálját. Örömmel mondhatjuk el, hogy kinőttük
a Civil Házat. Az Epreskert Rendezvényházban köszöntöttük
vendégeinket.
A köszöntő után egy kis műsorral kedveskedtünk a bálozóknak.
Először a Nyárközép amatőr színjátszó társulatunk lépett fel,
majd a Szent Antal Katolikus Általános Iskola diákjai egy
Republik számot énekeltek. Makula Kata szóló, Ábrahám
Alexa, Pamuk Petra, Török Dóra trió majorette koreográfiával,
és végül, de nem utolsó sorban a bölcsődei dolgozók tánc
produkcióval kedveskedtek a vendégeknek. A műsorszámokat
a népes közönség vastapssal jutalmazta.
A finom vacsora után a táncparkett szinte mindig telve volt,
köszönhető Páska Illésnek, aki a talpalávalót szolgáltatta.
A tombolasorsolás sokáig tartott, mert nagyon sok és
értékes tombolatárgy került kisorsolásra. Ezúton szeretnénk
mindazoknak megköszönni, akik tombola felajánlásukkal ezt
Dőljön le az összes hófal, lehetővé tették.
A bál fergeteges hangulatban telt, a vendégek hajnalig ropták
önfeledten a táncot.
Bölcsőde dolgozói

Megújult a sportcsarnok
A felújítást követően az újszentiváni sportcsarnok ismét
bérelhető. A biztonságosabb és kulturáltabb körülményeket
biztosító épület bérleti díja 2500 Ft/óra (minden megkezdett
óra egésznek számít). Az igénybevétel előjegyeztethető
Pawlowski Katalinnál a 20/238-8589-es telefonszámon.
Nyitvatartás igény szerint:
Hétfő – péntek: 14:00 - 20:00
Szombat, vasárnap: 10:00 – 18:00
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Ülésezett a képviselő-testület
A képviselőknek a legutóbbi testületi ülésen dönteniük kellett
a település 2016. évi költségvetéséről, valamint különféle
rendeletek módosításáról határoztak. Az egyebek elnevezésű
napirendi pont pedig több kisebb témát tartalmazott.
Első napirendi pontként a képviselők a költségvetésről
szóló előterjesztést tárgyalták meg. Détáriné Görbe Anikó
pénzügyi főelőadó elmondta, a 2016. évben a külföldre
fuvarozó cégeket érintő eddigieken felüli adókedvezmények
miatt a tervezetthez képest csökkenteni kellett az iparűzési
adó, valamint a gépjárműadó tervezett bevételeit. Az
iparűzési adót 38 millióról 30 millióra, a gépjárműadót
pedig 10 millióról 8,1 millióra kellett mérsékelni.
Putnik Lázár elmondta, a bevételkiesés mellett ez
azért is okozhat nehézséget a településnek, mivel az
adóbevételek csökkenése hatással van a lehetséges
hitelfelvételre is. A polgármester azonban hangsúlyozta,
jelenleg az önkormányzatnak nincs hitele, és kölcsön
felvételére támogatás megelőlegezésére vagy maximum
a pályázatok önrészének fedezésére lehet szükség. Arra
is kitért, hogy a sikeres uniós pályázatok megvalósítása
miatt az önkormányzat költségvetése a múlt évekhez
képest szinte felére, fél milliárd forintra csökkent.
A polgármester néhány tételt kiemelt a költségvetésből.
Elmondta, 10,5 millió forintot terveztek be egy az új
óvoda melletti Újvilág utcai ingatlan megvásárlására.
Erre az új óvoda udvarának bővítése miatt van szükség.
Kiemelte, hogy különféle pályázatok önrészének
fedezésére 20,5 millió forintot különítettek el.
A temetőben urnafal kialakítására 2 millió forint szerepel
a költségvetésben, azonban emellett szükség lenne a
kerítés kijavítására, valamint belül parkosítani is kellene. A
testület Juhász György képviselő urat kérte fel arra, hogy
a munkálatokra egy ütemtervet készítsen el. Elhangzott,
az önkormányzat valamivel több mint 500 ezer forintot
kap az államtól a temető fenntartására, azonban ez kevés,
az önkormányzatnak további forrásokat kell biztosítania
annak érdekében, hogy rendben legyen minden a területen.
Pályázati lehetőségek figyelembe vételével az új
rendezvényház mellé további parkoló kialakítására 5
millió forintot terveztek a költségvetésben. Putnik Lázár
hangsúlyozta, a beruházást szeretnék pályázati forrásból
megvalósítani, azonban még nincs ilyen kiírva. A parkolóra
azonban szükség van, mert az versenyképesebbé teheti a
rendezvényházat. Az önkormányzat tervezi azt is, hogy az
épület mellett további fejlesztéseket hajt végre, területek
burkolásával, főzőhely és kemence megépítésével még
több szolgáltatást tud biztosítani az érdeklődőknek.
A település útjainak karbantartására, felújítására 5 millió
forintot különített el a testület. Az ülésen elhangzott,
ezeket a munkákat a jó idő beálltával el kell végezni.
Gazdaságfejlesztésre 50 millió forintot terveztek
a költségvetésben. Ez az összeg TOP pályázatok
önrészének a fedezésére szolgál majd, aminek
következtében
munkahelyek
jöhetnek
létre.
A polgármester arra is kitért, hogy további fejlesztéseket
is tervez 2016-ban az önkormányzat, többek között
intézmények fűtéskorszerűsítését, a szabadtéri fitnessz
eszközök kibővítését vagy egy futópálya építését is.
Juhász György bejelentett, hogy a bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a költségvetésről szóló előterjesztést.
Putnik Lázár végül szavazásra tette fel a település
2016. évi költségvetését, amely 509.712 millió forint
bevétel mellett 509.712 millió forint kiadást tartalmaz.

A képviselők egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.
A
dr.
Szentirmay
Sára
jegyző
előterjesztése
alapján a képviselők módosították a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
szóló
rendeletet.
Emellett a szociális rendeletet is módosították. A változtatás
szerint a krízis segélyt nem csak pénzben, hanem természetbeni
juttatásként (például tűzifa, gyógyszer, számla kifizetése) is
lehet adni a rászorulónak. Változtattak a lakhatási támogatás
odaítélésének feltételein, itt az egy főre jutó jövedelem alapján
változik a támogatás mértéke havonta 2500 és 4000 Ft között.
A képviselők ezt a napirendi pontot is egyhangúlag fogadták el.
A testület végül az egyebek napirendi pont tárgyalására tért
rá. Ennek keretében elfogadták az első félévi munkatervet,
valamint döntöttek az élsportolók részére kiírt pályázatról.
Ahogy elhangzott, a cél az, hogy a településen élő legkiválóbb
sportolók méltó elismerésben részesüljenek. A maximum
támogatási összeg 20.000 Ft. A pályázatot április 30-ig lehet
beadni. A kiírásra azok jelentkezhetnek, akik megyei, országos
és nemzetközi versenyeken eredményesen vesznek részt.
A pályázat kiírását egyhangúlag támogatta a testület.
A képviselők egyöntetűen elfogadták a betelepítési
kvótával szembeni kiállás kinyilatkoztatását is. Az
önkormányzat ezzel elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.
Putnik Lázár a következő témára rátérve elmondta, egy
vállalkozó ládagyárat szeretne létrehozni Újszentivánon. A
laktanya melletti önkormányzati ingatlant bérelné erre a célra.
A vállalkozó azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy kössenek szerződést, mert azt követően tudnak
pályázni. A beruházás új munkahelyeket is teremtene
a településen. A polgármester elvi hozzájárulást kér a
szerződés elkészítésére, amelyet meg is kapott a testülettől.
A képviselőtestület megtárgyalta a DÉGÁZ Zrt. ajánlatát
a Dél-Nyugat Lakópark fennmaradó 19 db ingatlanának
gázbekötésére vonatkozóan. Mivel ennek költségeit
jogszabályok írják elő, egyik félnek sincs mozgástere,
a munka 6,8 millió forintba kerül. Az önkormányzat
azt szeretné, hogy a beruházás július 31-re elkészüljön.
Az ülésen elhangzott az is, hogy az ovifoci pályázaton
sikerrel szerepelt az önkormányzat. A beruházás
közel 9,5 millió Ft, melynek önrésze 2,8 millió Ft.
Az ovifoci pálya tervek szerint júliusra kész is lehet.
A polgármester elmondta, az új óvoda kerítésére is megvan
az árajánlat, valamint megérkeznek az eszközbeszerzésre
szóló ajánlatok is, így március végén beadhatják a pályázatot
a további szépítésre, s hamarosan beköltözhetővé válik az .
A képviselők döntöttek arról is, hogy hivatalos meghívót
küldenek a testvértelepülés, Mesztegnyő önkormányzatának.
A testület döntött a Szerb templomon felszerelt átjátszó
áttelepítéséről, tekintettel arra, hogy a szerb ortodox
egyház hozzájárulását kifejezetten ahhoz kötötte, hogy
az önkormányzat szerződésben vállalja a szerb temető
mindenkori fűnyírását. Tette mindezt úgy , hogy a nemzetiségi
önkormányzat pályázatait, illetve az azok alapján megvalósuló
rendezvényeket (pl. húsvét, búcsú, stb.) az önkormányzat
segítségével adta be, illetve valósította meg. A testület ezek
alapján úgy döntött, hogy nem vállalja szerződésben a feltételek
teljesítését és az átjátszót a sportcsarnok tetejére telepíti át.
Dr. Juhász Tibor képviselő, háziorvos köszönetet mondott,
hogy az önkormányzat segítségével egy EKG készülék
került beszerzésre, ezzel is növelve az ellátás színvonalát.
A zárt ülésen Pálfi János újszentiváni lakos
települési
támogatás
ügyében
benyújtott
fellebbezéséről döntött a testület, elutasítva
azt.

7 - 2016. március Szentiváni Napló

Óvodai hírek
Versmondó találkozó

Nagy
lelkesedéssel
készültek gyermekeink erre
az eseményre. Mindenki
nagyon komolyan vette a
feladatát.
Szorgalmasan
gyakorolták a verseiket mind
az oviban, mind otthon,
szüleikkel.
Ünneplőbe
öltözve sorakoztak fel a
zsűri és a publikum előtt.
Évike néni köszöntötte és
bemutatta a zsűri tagjait,
üdvözölte a gyermekeikért
izguló családtagokat és
a versmondó ovisainkat.
Minden versmondónk a
tőle telhető legjobbat nyújtotta, ezért nehéz dolga volt a zsűrinek.A
szereplésért mindenkinek járt egy emléklap és egy mesekártya
csomag. A helyezést elért versmondók könyvet és oklevelet kaptak
kiváló szereplésükért. A zsűri kihirdette a továbbjutók neveit, akik
a kistérségi óvodák találkozóján, Deszken, a Csicsergő Óvodában
képviselhetik az újszentiváni óvodát.

Deszki versmondó találkozó

Minden évben megrendezésre kerül Deszken a
Csicsergő Óvodában a Móra Ferenc Versmondó
Találkozó. A négy település ( Sándorfalva, Szatymaz,
Deszk, Újszentiván) óvodáiból mintegy 25 gyermek
vett részt a megmérettetésen. Óvodánkat Rocskár
Jázmin, Putnik Alena és Balogh Benedek képviselte.
A verseny nagyon színvonalas volt, ezért is lehetünk
büszkék gyermekeinkre, akik méltóképpen képviselték
óvodánkat. Putnik Alena versmondását különdíjjal
jutalmazta a zsűri. Mindhárom gyermeknek
gratulálunk, és köszönjük Ida néni és Zsuzsika néni
felkészítő munkáját.

Hangszerbemutató

Első alkalommal mutatkozott be óvodánkban a
Mágikus Trió nevű zenész-énekes együttes.
Sok-sok hangszert szólaltattak meg, szinte mind
újdonság volt a gyerekeink számára. Köztük
megismerhették a fagottot, szanszulát, az esőbotot,
a napdobot, a vietnami fabékát, cimbalmot és más
különlegességeket. Korunk dalszerzőinek műveiből is
kaptunk ízelítőt. Csodálatos, maradandó élményben
volt részünk.

Farsang

A február 22-vel induló héten a farsang jegyében teltek
a napok az oviban. Mindhárom csoportban változatos
tevékenységekkel készültünk a télűző mulatságra. Ügyességi
játékokban versenyeztünk, vidám verseket tanultunk.
Barkácsoltunk, fánkot sütöttünk, maskarákat készítettünk.
Csörgők, kereplők segítségével, jó hangosan űztük, kergettük
a telet. Pénteken mindhárom csoportban jelmezbállal
koronáztuk a farsangot. Pompás jelmezekbe öltözve vidám
mulatságot rendeztünk. Sok-sok finomságot készítettek
az anyukák, volt eszem-iszom, dínomdánom. Végül Ida
nénivel az élen kiűztük az oviból a betegséget, behívtuk az
egészséget, kézben a kisze-bábokkal ki a kiskapun és vissza
a nagykapun. Majd az udvaron elégettük a kisze-bábokat,
végleg elköszönve a téltől.

Recept

TÖLTÖTT TOJÁS

8 darab keménytojás
- 1-2 teáskanál mustár (ízlés szerint),
5 dkg reszelt füstölt sajt,
4 dkg puha vaj,
2-3 evőkanál tejszín,
apróra vágott snidling
- só, bors
Elkészítés: A keménytojásokat vágd félbe, a sárgájukat szedd ki,
és tedd egy tálba. Villával jól nyomkodd szét, majd keverd hozzá a
tejszínt. Add hozzá a puha, szobahőmérsékletű vajat, a reszelt sajtot,
ízesítsd mustárral, sóval, borssal. A masszát jól keverd tavasz jöjjön
minden jóval: össze, majd töltsd vissza a félbevágott keménytojásokba. Szórd meg a tetejüket az apróra vágott snidlinggel,
és tedd a hűtőbe egy-két órára.
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Egy kőkemény törékeny lány

Fekete Hanga 2015-ben a triatlon junior országos ranglista
élén végzett, valamint I. osztályú sportoló lett. A 19 éves
újszentiváni lány 12 éves kora óta űzi a nem igazán könnyű
sportot: az úszást, a futást és a kerékpározást magába foglaló
triatlont.
Hanga kisgyerek kora óta sportol, sokféle sportágba
belekóstolt. Úszott, búvárúszott, teniszezett, táncolt. A
triatlonhoz végül nővére példája csábította, aki szintén
ezt a sportot űzi. Először azonban a szülők nem örültek a
választásnak, mivel tudták mennyi, időt igényel a sok edzés,
de végül beletörődtek a döntésébe. Amúgy az egész család
sportol, édesanyja és édesapja fut, húga pedig a SZUE-ban
úszik. Sokak szerint nem igazán nőies sport a triatlon, Hanga
azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több lány is
űzi.
A beszélgetés során az ifjú sportoló elmondta, ő elsősorban
sprint távokon indul, ami 750 méter úszást, 20 kilométer
kerékpározást és 5 kilométer futást jelent. A junior korosztály

Civil ház programja

azonban már ezeknek a távoknak a dupláját teljesíti, és Hanga
már közöttük is indulhat.
Az érettségi miatt mostanában egy kicsit kevesebbet tud
edzeni, de így is minden reggel eljár úszni és minden délután
édesapjával, Fekete Sándorral együtt futnak. Szerencsére
a sportot és a tanulást jól össze tudja egyeztetni, egyik sem
megy a másik rovására.
Mivel Hanga idén érettségizik, a továbbtanulás is szóba
került. A tervekben első helyen gyógytorna szerepel, de
bejelölte az angol-biológia szakot és a pszichológiát is.
Elsősorban Pécsre szeretne felvételt nyerni, mivel ott nagyon
jó a triatlon szakosztály, fiatal, lelkes edzőjük van, és nem túl
magas a létszám.
Hanga elmesélte, a három sport közül a futás a kedvence,
minden bizonnyal azért, mert édesapja is ezt űzte. Ezért
azt tervezi, hogy futóversenyeken is elindul majd a
következőkben, természetesen hosszabb távon, például 20
kilométeren.
Ebben a sportban a legnehezebb a monotónia leküzdése.
Kerékpározásnál nincs gond – mondta Hanga, ott lehet
nézelődni, a legrosszabb az úszás. Ő általában énekel
magában, vagy verseket mond. „De nincs annyi dal, ami egy
edzésre elég!” – mondta nevetve. Versenyeken a szurkolók
segítik abban, hogy leküzdje az egyhangúságot.
Az eredményekről szólva Hanga elmondta, az országos
bajnokságban második lett. Az Európa Kupán is elindult,
azonban technikai hiba miatt jelentős másodpercbüntetést
kapott, és így éppen csak lecsúszott a döntőbe jutásról.
Futásban pedig édesapjával váltóban megnyerték tavaly a
Futórózsa Félmaratont.
A tervekről szólva Hanga elmondta, szeretne indulni a
májusi Szegedi Félmaratonon, esetleg néhány nemzetközi
versenyen is, de ebben az évben az érettségi és a felvételi
mindennél fontosabb.

Megkérdeztük...

Március
7.

18.00

Hagyományőrző Kör gyermek csoportja
Nyárközép Színjátszó Kör

8.

18.30

Hagyományőrző Kör

9.

17.00

Bibliakör

10.

17.00

Asztalitenisz klub

17.

17.00

Asztalitenisz klub

18.

18.00

Grimm-Busz Színház: Herkules

21.

17.00
18.00

Húsvéti kézműves foglalkozás
Hagyományőrző Kör gyermek csoportja

22.

18.30
18.45

Hagyományőrző Kör
Jóga

23.

16.00

Bibliakör

24.

17.00

Asztalitenisz klub

29.

18.30
18.45

Hagyományőrzők köre
Jóga

31.

17.00

Asztalitenisz klub

Őrzi-e a húsvét hagyományait?
Léber Levente

Én örzöm az ünnep
hagyományát.Minden
húsvétkor locsolkodni indulok
a bátyámmal. Meglátogatjuk az
ismerős lányokat, rokonokat.

Urbán Imre

Kiskoromban aprópénzért,
fiatal koromban szép lányokért,
később a fiam kedvéért, most a
családért járok locsolkodni.

Maczelka Roland

Húsvét hétfőjén Édesapámmal
meglocsoljuk családunk hölgy
tagjait. Először otthon édesanyát,
aztán a környékbeli rokonokat
végül Mezőkovácsházán
nagymamát.
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Rejtvény
Mentovics Éva: Lángolj, kisze, vidd a telet!
Ahogyan a kisze ég,
úgy tűnjön el minden jég!
Csorduljon a jégcsap könnye,
éltet adjon minden csöppje!
A télűző vers következő versszaka az újság
cikkei között elrejtve található.
Beadási határidő: 2016. március 21.
A helyes megfejtők között három darab
Hobby festhető hűtőszekrény mágnest
sorsolunk ki, mely a Bovira Zrt. felajánlása.
Előző számunk helyes megfejtői
Lacziné Pollák Petronella húsvéti ajtódíszt,
Gulácsi Józsefné tavaszi virágot nyert.

Felhívás
Kedves újszentiváni fiatalok!
Hasznos és felelőségteljes
elfoglaltságot kerestek és akartok tenni a
falunkért, akkor köztünk a helyetek.
Jelentkezni lehet:
Rocskár Györgyné 20/772-3608 és
Burján Zsuzsanna 20/402-6106
		 telefonokon.
Az újszentiváni Polgárőr Egyesület
szeretettel vár minden jelentkezőt.

Halálozás
Borka János
(Árpád utca 15/b)
Őszinte részvétünk
a gyászoló
családnak.
Nyitva tartás:
H-P: 600-1900

Szombaton: 600-1800

2016. Március 2. – Március 8.
Csirkecomb
farrésszel

Trappista
sajt

Coop
„A” rizs

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Bogya Kriszta,
Magyar Mária, Vass Imre
Nyomdai előkészítés: Balogh Istvánné,
Bogya Kriszta

Univer Majonéz 420 g

+ 50 g ajándék

Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.
Fotók: Bogya Kriszta, Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK!
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