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MEGJELENIK HAVONTA

Köszöntjük az Édesanyákat!
Mentovics Éva:
Elmesélem, hogy szeretlek
Mikor járni tanítottál,
lehajoltál hozzám.
Azt súgtad, hogy: drága kincsem…
s megcsókoltad orcám.
Ölelgettél, cirógattál,
ápoltad a lelkem.
Kedves szóval terelgettél
- bármi rosszat tettem.
Oly sok éjjel virrasztottál,
kívánságom lesve.
Álmot hozó meséd nélkül
sose múlt el este.
Beszédre is tanítottál.
Szívesen mesélek.
Elmesélem e szép napon,
hogy szeretlek téged.
Ahogyan a barna mackók
szeretik a mézet,
Édes, drága jó anyácskám
úgy szeretlek téged.

Ismét indulnak a nyári táborok!
Táborozni vágyó 6-14 éves korú gyerekek számára szervezünk tartalmas, érdekes időtöltést heti turnusokban, különböző témákhoz kapcsolódva, napközis jelleggel az újszentiváni Civil Házban.
Az időpontok:
- 2019. július 8-12-ig: Top Dance Tánciskola /akrobatikus
táncoktatás Tóth Peti vezetésével./
- 2019.július 15-19-ig: KUKTANODA- Kuktaképző gyerekeknek
- 2019. július 29-augusztus 2-ig: SZINes Világ /Téma a környezet, önismeret, színjátszás, kézműves foglalkozás. Mindenből egy kicsi
- 2019. augusztus 5-9-ig: SZÉLtoló-SPORToló / Sok mozgás/

Részvételi költség: 16.000 Ft/fő/hét. A költségek a napi háromszori étkezést és a szakmai programok, kirándulások árát
is tartalmazzák.
A részletekről érdeklődni a Civil Házban,
vagy a 06/20 260 7577-es telefonszámon lehet.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Májusi számunk tartalma:
2- 3. Oldal: A választásokról tartalmasan
4-. Oldal: Mit tegyünk, ha az alma túl messze esik a fájától
Bemutatjuk a csapat új tagját
5. Oldal: Számlaszámváltozások történtek
Mi az, ami miatt bírság járhat?
Számos szám, és jelentőségük
6. Oldal: Nekrológ Vecsernyés János emlékére
Betaláltak az íjászok
7. Oldal: Bemutatkozik az iskolai szociális segítő- Hódi Hajnalka
Óvodásaink sem tétlenkedtek április hónapban
8. Oldal: Könyvmolyunk kedvencei
Májusfa helyett korfa
Áprilisi gólyahírek és a „baba csomagok”
10- 11. Oldal: „Igyunk egy csésze kávét!”- Dr. Nagy Adriennt kérdeztük
Hátoldal: Felhívás a természetért!
E havi akciók
Gyereknapi program a Sportpályán

A választásokról bővebben
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak
2019. évi választását. A szavazás 600 órától 1900 óráig
tart.
I. A Választójog
A jogalkotó a választójogot meghatározott körben biztosítja a választópolgárok részére. Továbbra sem biztosít
választójogot a törvény annak,
-aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll, de esetében a bíróság még nem rendelkezett a választójogból kizárás kérdésében;
-a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog
gyakorlásához szükséges belátási képessége
a)pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
b)pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt
tartósan teljes mértékben hiányzik.
-aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
II. A Névjegyzék
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár a 2019. évi európai parlamenti választásokra vonatkozóan kérheti, hogy
• a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi
településen (budapesti kerületben) adhassa le szavazatát;
• a korábbi átjelentkezési kérelmétől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) szavazhasson;
• a korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakcíme szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát;
• kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa
megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda;
• módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg;
• visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében,
hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhasson.
A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2019. április 5-ig küldi meg a Nemzeti Választási
Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki nem
kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől
igényelhet újat.
1.)Mozgóurna igénylése
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség
mozgóurna igénylésére. A mozgóurna iránti kérelmet
a . )
levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. május 22én 16.00 óráig,
b) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16
óráig,
c) május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12 óráig,
d.) az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb
12 óráig kell benyújtani.

2.)Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A
kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör
névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt
szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig kell megérkeznie a HVI vezetőhöz (azaz módosíthatja a kérelmét).
A választópolgár
a.) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
május 22-én 16 óráig,
b.) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten
május 24-én 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
3.)A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A
szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a
HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.
A HVI - a választópolgár május 17-én 16 óráig benyújtott
kérelme alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.
A választópolgár május 17-én 16 óráig módosíthatja, hogy
melyik külképviseleten kíván szavazni.
Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az május 22-én
16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így
visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nemzetiségi regisztráció, fogyatékos segítése, adatletiltás, uniós
regisztráció) bármikor be lehet nyújtani.
Az uniós regisztráció azonban csak akkor kerül átvezetésre a 2019. évi EP-választás szavazóköri névjegyzékén,
ha legkésőbb május 10-én 16 óráig beérkezik a kérelem
az illetékes HVI-hez. Az e határidőt követően beérkezett
kérelmeket is haladéktalanul fel kell dolgozni, de az ekkor
benyújtott kérelem alapján már csak a következő, 2024-es
EP választáson szavazhat az uniós választópolgár.
Az uniós regisztráció törlése abban az esetben érvényesül
a szavazóköri névjegyzékben, ha a törlési kérelmet május
16-án 16 óráig benyújtja az uniós választópolgár.
IV. A Kampány
Az Európai parlament tagjainak választása során a kampányra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az egyéb
más választások során. A kampányidőszak 2019. április
5-től a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz 2019.
május 26-án 19.00 óráig tart. Fontos korlátozás itt is, hogy
a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
A plakátkihelyezésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak,
mint az egyéb választásokra.
V. A Szavazatszámláló Bizottság
A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselő-választásokat megelőzően már megválasztotta. A
megbízatásuk a következő országgyűlési képviselők választását megelőzően megválasztott szavazatszámláló bizottság
alakuló üléséig tart.
Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is
segíthetik. A delegált tagot az SZSZB-be a listát állító jelölő
szervezetek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig jelenthetik be.
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VI. A Szavazás
Az európai parlament tagjainak választásán a választópolgárnak belföldön vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti névjegyzékre – Magyarország külföldön működő
diplomáciai és konzuli képviseletein van lehetősége szavazni.
A magyarországi szavazókörökben a szavazás napján 6
órától 19 óráig lehet szavazni!
A szavazatszámláló bizottság és a választópolgárok részére a szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben – megfelelő
módon rögzítve – tollat kell elhelyezni. A szavazatszámláló
bizottság tagjai a szavazóhelyiségben kizárólag a részükre hivatalosan elhelyezett tollakat használhatják.
A választópolgár részére a szavazóhelyiségben elhelyezett
toll használata csak lehetőség, a szavazás érvényességét ez
nem befolyásolja.
A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi
megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben, míg a
szavazás ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig
tartózkodhatnak. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz
a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét
igénybe veheti.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint
azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – a szavazás megkezdése előtt
megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében
úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül –
ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell!
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint
lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár
személyazonosságát igazolhatja ÉRVÉNYES személyi
igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel. Az
említett adatok igazolása más módon (például személyes
ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el!
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy
a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi
azonosítóját igazolni;
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben;
c) már szavazott;
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék
alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapokat,
amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap
elhelyezésére szolgáló borítékot.A szavazólap átvételét a
választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken
saját kezű aláírásával igazolja. A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére
egy pártlistás szavazólapot ad át. A szavazat érvényességét
– ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést
tettek, a listák sorrendjét megváltoztatták, a listát kihúzták,
illetve nevet, listát hozzáírtak.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
listára lehet!
Érvényesen szavazni a lista neve melletti, vagy feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet!
A szavazatszámláló bizottság egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása, és a választópolgároknak a törvény
által előírt rendben történő segítségnyújtás is.
Ennek keretében a szavazatszámláló bizottság:
a)ha egy lista a szavazólapok elkészítése után, de a szavazás
napját megelőzően kiesett, a szavazóhelyiségben elhelyezett
hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatja
a választópolgárokat, a kiesett lista nevét a szavazólapon áthúzza;
b)az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket;
c)szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül –
megmagyarázza a szavazás módját;
d)ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt
akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más személyt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt.
Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem
tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt (akinek nem kell
választópolgárnak lennie) vehet igénybe.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése
előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap
helyett új szavazólapot ad ki.
A szavazatszámláló bizottság a
rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként – csak
egyszer adhat ki.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó,
illetve a testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a
szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.A
választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás
titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság
két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

3. oldal - 2019. május- Szentiváni Napló

Tisztelettel: Helyi Választási Iroda

Amikor messze esik az alma a fájától
Itt a tavasz, kihajtanak a fák, és ezzel megkezdődik a
szomszéd áthajló faágainak előbb szolid majd később
emelt hangon történő szidása. Áthullik a falevél, áthullik
a túlérett gyümölcs, árnyékolja a füvemet…stb. Tegyük
tisztába, hogy mit és hogyan lehet tenni ezügyben, illetve mit nem szabad tenni.
A Polgári Törvénykönyv értelmében a más tulajdonában
álló, áthajló ágakat akkor vághatjuk le, ha azok zavarnak,
a föld rendes használatában gátolnak minket, és a fa tulajdonosa azokat a felhívásunk ellenére sem távolítja el
önszántából. .Ha a szomszédot mindez zavarja, ha pedig
ilyen esetben nem sikerül közös nevezőre jutni, a döntő
szempont az - akár egy esetleges peres eljárás során -,
hogy az ágak akadályozzák-e az ingatlan rendes használatát és birtoklását, valamint szükségtelen mértékben
zavarják-e a szomszédot Mi számít zavarásnak? Mi a
szükségtelen mérték? Ha egy kis részben árnyék vetül a
szomszéd kertre, semmiképpen nem valósul meg a zavarás, akkor sem, ha egyébként mi nem örülünk neki,
mert ott gyérebb ezáltal a fű. Ellenben ilyen eset lehet,
ha például nem lehet tőle közlekedni, káros mértékben
árnyékol, túl nagy felületet foglal el a szomszéd telekből, károsítja az épületet, vagy nem lehet tőle felújítási
munkálatokat végezni. A Kúria (korábbi Legfelsőbb Bíróság) egy állásfoglalásában leszögezte, hogy amennyiben a pert a növényzet eltávolítása iránt indították, úgy
a károsító hatásokat és a zavarás szükségtelenségét kell
mérlegelni
Csakis e kettős feltétel együttes fennállása esetén élhetünk ezzel a lehetőséggel, tehát az írásbeli felszólítás elengedhetetlen a későbbi viták elkerülése végett is. Több
olyan eset is történt mostanában a településünkön, ahol
az áthajló faágat - a szomszéd írásbeli felszólítása mellőzésével - a kert tulajdonosa átnyúlva a kerítésen, levágta.
Ezt így nem lehet megtenni, csak akkor, ha a növény tulajdonosa felszólítás ellenére sem intézkedett az ügyben
Ez esetben a fa tulajdonosa rongálásért tehet feljelentést,
és kártérítési igénye is lehet.
Ha a lombkorona nagy részét el kellene távolítani ahhoz,
hogy a zavarás megszűnjön, és emiatt a fa élete vagy statikai állapota is veszélybe kerülne, célszerűbb a teljes fa
kivágását kérni. A fa kivágása vagy akár csak megsértése
is mindig a végső eset, csak akkor kerülhet rá sor, ha
nincs más megoldás, ha ugyanis túl nagy felületet kellene eltávolítani, attól akár meg is betegedhet, sőt, el is
pusztulhat, nem beszélve arról, hogy egyensúlyában is
kárt szenvedhet. Ha elmérgesedett a helyzet, utóbbi előtt
a kártérítés is szóba jöhet.

Leszedni tehát nem, felszedni viszont ilyen esetben szabad. Ha azonban a fa tulajdonosa szeretné megtartani a
gyümölcsöket, azt engedni kell, sőt, ilyenkor biztosítani
kell a szomszéd telekre való bejutást is. A szomszédnak a
földjére való bejutást továbbá olyankor is engednie kell,
ha arra az ágak és gyökerek eltávolítása miatt vagy más
fontos okból van szükség.
Ha a fa pont a határon áll
Ha a fa nem átlóg, hanem éppen a két telek határán áll,
akkor közös tulajdont képez. Ilyenkor közös költségen
kell például eltávolítani, illetve ágait levágni is, ha valamelyik ingatlan rendes használatát akadályozza, kárt
okoz, vagy éppen annak veszélyével fenyeget. Ha nincs
ilyen gond, a fa pedig terményt is szolgáltat, az ingatlanok tulajdonosait az egyenlő arányban illeti meg.

Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

A legújabb csapattag
Persze mindenki azt hinné, hogy egy újabb kollégával bővült az újszentiváni alkalmazottak köre, ám
ezúttal nem erről írunk.
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati
utak kezelését biztosító gépek beszerzése” nevű pályázaton önkormányzatunk Szeged Városi Önkormányzattal karöltve pályázott, melynek eredményeként Újszentiván egy FARMTRAC traktorral, egy
hótolólappal, egy ároktisztítóval, egy ágaprítóval,
egy vonólappal és egy padkakaszával gazdagodott.
Ezen eszközök segítenek széppé tenni településünket és környezetét.
Bartalos Balázs

Kié a gyümölcs?
Szerencsésebb a helyzet, ha a szomszédot egyáltalán
nem zavarja az átlógó fa, sőt, annak gyümölcsei kedvére valók. Ilyen esetben is érdemes azonban figyelembe
venni a szabályokat, azok szerint ugyanis az átlógó fa
gyümölcsei csak akkor számítanak a szomszéd tulajdonának, ha oda lehullottak, illetve azt a tulajdonos
nem akarja, illetve elmulasztotta összegyűjteni.
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Bírság? De miért?!

Számos szám
Tisztelt Újszentiváni Lakosok!

Tisztelt Újszentiváni Lakosok!

Véget ért a házszámtáblák ellenőrzése, és örömmel jelentem, hogy a kb. 650 ingatlanból mindösszesen 4 olyan
van a mai napon, ahol még nem tették föl a házszámtáblát. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezetten reagáltak
a felhívásomra, hiszen ez nem értem vagy a jogszabályoknak való megfelelés miatt van,sokkal inkább azért,
hogy a mentők, tűzoltók és a rendőrség segíthessen, ha
szükségünk van rá. Köszönöm tehát minden segítő szervezet nevében is.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Engedjék meg, hogy idén is felhívjam a figyelmet
arra, hogy közterületen fát kivenni kizárólag engedéllyel lehet, így ezügyben keressenek meg, ha ezt
szükségesnek ítélik. Másrészt szeretném felhívni a
figyelmet, hogy helyi rendeletünk értelmében Újszentiván Községben a közterületi ingatlanok esetében a vegyszeres gyomirtás tilos, kivéve a szilárd
burkolaton.

Számlaszámváltozás történt
Tisztelt Adózó!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy számlavezető pénzintézetünk a Magyar Takarékbank Zrt. átalakulása miatt,
2019. május 1-től az Újszentiván Községi Önkormányzat kezelésében lévő bankszámlaszámai megváltoztak.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást megvalósító természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli
szervezetekkel szemben 150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, illetve 50.000,-Ft-ig terjedő
helyszíni bírság szabható ki.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Kérjük, hogy 2019. május 1-től adóbefizetéseiket az
alábbi Takarékbank Zrt-nél vezetett új számlaszámokra szíveskedjenek teljesíteni. Adóhatóságunk a
pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó kérelmére adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez új
csekkeket (postai készpénz-átutalási megbízást) bocsát
ki. Kérjük a régi csekkeket szíveskedjenek megsemmisíteni és a befizetésekhez új csekket kérni.
Az új számlaszámokat az alábbi táblázatban láthatják! :

Számlaszámok

Megnevezés
Bírság és végrehajtási költségek
Eljárási illeték
Építményadó
Gépjárműadó
Helyi iparűzési adó
Idegen bevételek beszedési
Idegenforgalmi adó
Magánszemély kommunális adója
Mezőőri járulék beszedési számla (kv-i.szla.)
Pótlék beszedési: (késedelmi, önellenőrzési)
Telekadó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

IBAN kód
HU38
HU80
HU67
HU81
HU93
HU32
HU55
HU14
HU92
HU17
HU83
HU27

Számlaszám
50440016-10031535-00000000
50440016-10027484-00000000
50440016-10031119-00000000
50440016-10030383-00000000
50440016-10030833-00000000
50440016-10030534-00000000
50440016-10030572-00000000
50440016-10031023-00000000
50440016-10015809-00000000
50440016-10031669-00000000
50440016-10030943-00000000
50440016-10031171-00000000

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző
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Nekrológ- Vecsernyés János emlékére

Dobogós helyezések a Szegedi Szittyaföldön

Egy élet a szülőföld szeretete jegyében
Vecsernyés János emlékére
Nemrégiben elhunyt Vecsernyés János helytörténész,
községünk díszpolgára, az Újszentiván története című
nagyszabású monográfia szerzője. Munkásságáról és emlékezetéről Dr. Miklós Péter történész írását közöljük.
Vecsernyés János 1928. május 28-án született Újszentivánon. Elemi iskolai tanulmányait itt, szülőfalujában végezte, majd Szegedre járt polgári, illetve kereskedelmi
iskolába. A szegedi egyetem bölcsészkarán magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Ezt követően egy
évig tanársegéd volt a szegedi egyetem nyelvtudományi
intézetében. Megnősült, két leánya született. 1960 és 1970
között a Csongrád Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályán dolgozott, később a Pedagógus Szakszervezet, majd
a Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet munkatársa volt. Az 1970-es években csatlakozott a
lokális történeti, néprajzi és kulturális örökséget óvó és
továbbadó honismereti mozgalomhoz. Ennek keretében
a Csongrád Megyei Honismereti Híradó című kiadványsorozat szerkesztője és a Csongrád Megyei Honismereti
Egyesület titkára is volt egy ideig. 1998-ban Újszentiván
díszpolgára lett. 2019. április 10-én hunyt el.
Újszentiván múltjának föltárása mindig is kedvelt kutatási területe volt, amelynek során évtizedeken keresztül
búvárolta a falu történetének régi dokumentumait a levéltárakban. De összegyűjtötte az újszentiváni jellegzetes
tájszavakat is, amelyeket a szegedi nagytáj legjelentősebb
kutatója, Bálint Sándor is közölt – Vecsernyés János kutatásaira hivatkozva – a Szegedi szótár (1957) című gyűjteményében. Számos tanulmánya és cikke jelent meg:
rangos szakfolyóiratokban éppúgy, mint a Szentiváni
Napló hasábjain. Legfontosabb és legnagyobb szabású
munkája azonban az Újszentiván története (2006) című
monográfiája, amely településünk történetének alapos és
hiánypótló összefoglalása.
Vecsernyés János alázatos és elkötelezett kutatója volt szülőföldje, Újszentiván történetének. Elhunyta nem pusztán településünknek, de a Csongrád megye helytörténeti
kutatásainak és az országos honismereti mozgalomnak
is nagy vesztesége. Emlékét őrizzük meg kegyelettel! Újszentivánról szóló könyvét pedig olvassuk tisztelettel!
Dr. Miklós Péter
címzetes főiskolai tanár, múzeumigazgató

2019.04.14-én, vasárnap került megrendezésére a
Dél-Alföldi Régió Történelmi Íjász versenysorozat 1.
fordulója. A Magyar Íjász Szövetség és a szegedi Szittya
Hagyományőrző Íjász Egyesület közös versenyén több
mint 150-en vettek részt. A versenyzők 7 kategóriában
és 14 korcsoportban nevezhettek.
A megmérettetésen - a történelmi versenyszabályzatnak
megfelelően - 24 célt kellett leküzdeni 3-3 lövéssel, illetve
a versenyzők kipróbálhatták magukat a gyors lövésben
is, ahol 20 másodperc alatt 6 vesszőt kellett célba juttatni. Igazi kihívást jelentett egyesületünk tagjai számára a
sík és lejtős lőállások váltakozása, a többnyire távoli, 20
és 35 méter között kihelyezett célok és a tavon átlövés is.
A nehéz terep és a nem túl barátságos idő ellenére azonban egyesületünk íjászai nagyon jól szerepeltek.
18 fővel képviseltük magunkat a versenyen. Hegedűs
Judit és Marinka Mihály a tehetségkutató nevezőjeként
indult, így az ő eredményük nem számított bele az értékelésbe. 16 versenyzőnknek - akiknek a pontszámát
figyelembe vették a versenyen - 14 dobogós helyezést
sikerült elérnie. 2 versenyzőnk éppen csak lecsúszott a
dobogóról, ők 4. helyen végeztek.
Eredményeink:
Bonyák Bence: Kadett, vadászreflex kategória
1. helyezés
Gajdos Orsolya: Fiatal felnőtt, vadászreflex kategória
1. helyezés
Illés Evelin: Fiatal felnőtt, vadászreflex, polcos kategória
1. helyezés
Rocskár Jázmin: Mini, vadászreflex kategória 1. helyezés
Szabó Gábor: Fiatal felnőtt, vadászreflex, polcos kategória 1. helyezés
Berta Norbert: Fiatal felnőtt, vadászreflex polcos kategória 2. helyezés
Gál Balázs Alex: Kadett, vadászreflex kategória 2. helyezés
Ördög Tímea: Fiatal felnőtt, vadászreflex kategória
2. helyezés
Pintér János: Fiatal felnőtt, vadászreflex kategória
2. helyezés
Varga Vencel: Mini, vadászreflex kategória 2. helyezés
Csikós Edina: Felnőtt, vadászreflex kategória 3. helyezés
Gál Balázs: Felnőtt, vadászreflex kategória 3. helyezés
Illés Dániel: Fiatal felnőtt, vadászreflex kategória
3.helyezés
Tóth József: Fiatal felnőtt, pusztai kategória 3. helyezés
Szőke Nóra és Puskás Tamás 4. helyen végeztek

Vecsernyés János és neje, Vecsernyés Jánosné
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Szabó Gábor

Óvodásaink áprilisa

Nyílt nap
Március utolsó hetében tartottuk nyílt napjainkat,
amelynek keretein belül lehetőségük nyílt a mostani és
az újonnan beiratkozó gyermekek szüleinek betekintést
nyerni óvodai mindennapjainkba. Szerencsére sokan érdeklődtek a rendezvény iránt, mindhárom csoportban
megteltek a termek. A szülők lelkesen figyelték a gyermekeket és a pedagógusokat, akik örömmel mutattak be
egy szeletet abból a tudásból, ismeretanyagból, amit az
óvodai élet során már elsajátítottak.
Sétahajózás a Tiszán
Minden gyermek (és azt hiszem a szülők is) nagy izgalommal várta április 8-át. A víz világnapja alkalmából
tiszai sétahajózással színesítettük óvodai napjainkat.
Korai tízórai után, hátizsákokkal vállunkon indultunk át
gyalog a szőregi malomhoz, ahonnan a 60-as busz vitt
be minket a Széchenyi térre. A sétahajó a Roosevelt téri
halászcsárdától indulva jócskán a Tisza-Maros torkolaton túl fordult meg, majd a Boszorkánysziget felé vette
az irányt, mielőtt kikötött. Nassoltunk egyet a játszótéren majd indultunk vissza Újszentivánra. Kellemesen
elfáradtunk, sok szép élménnyel tértünk haza, és úgy
gondolom, aznap este egy gyermeket sem kellett sokáig
altatni.

Rózsás Viki koncert
Húsvétra való ráhangolódásként április 16-án egy ismerős arc látogatott el hozzánk. Rózsás Vikit már jól
ismerik óvodásaink, hiszen évről évre kiváló hangulatú
műsorokkal lepi meg a gyermekeket. A csillogó, vidám
tekintetek most is magukért beszéltek, fülbemászó dalait
felszabadultan és hangosan énekelték a gyermekek. Várjuk vissza jövőre is!
Kálmán László

Március 22-én házasságot kötött:
Kalmár Ágota és Kálmán László
Gratulálunk a párnakl!

Bemutatkozik az iskolai szociális segítő
„Hódi Hajnalka, szociális munkás vagyok, a SZMJVÖ
Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaként Újszentivánon én látom el az óvodai - iskolai szociális segítő feladatokat.
De mit is jelent ez a valóságban? Ki fordulhat hozzám?
Milyen problémákban tudok segíteni? Mit jelent ez a
gyermekekre nézve? Számos ehhez hasonló kérdés merülhet fel, amire a következő pár sorban igyekszem választ is adni.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munka keretében
kiemelt feladatom a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzése, valamint a családban történő egészséges
nevelés elősegítése. Hálózatunk célja, hogy megelőzzük
a komolyabb problémák kialakulását, ezért javasoljuk,
hogy keressék fel a szociális segítőt már a gondok kialakulásakor, amennyiben nem tudják, mi lehet a megoldás.
Sok olyan nehéz helyzettel találkozunk életünk során,
ami kizökkent a megszokott kerékvágásból, felzaklatja a
családi életet, és nem tudjuk, hogyan rendezzük. Ilyen
esetekben sokat segíthet egy beszélgetés, ahol egy külső
szakember előítéletektől mentesen hallgat végig, és elfogulatlanul tud tanácsot adni, esetleg irányt mutatni.
A gyermekekkel, tanulókkal, családokkal valamint az
intézményekkel egyaránt kapcsolatban állok. Munkám
során a gyermeket körülvevő környezetre koncentrálok, reagálok, az ügyfeleim erősségeire összpontosítok,
a természetes családi védőtényezők megerősítésére törekszem.
Segíteni tudok az óvodai és iskolai nehézségek, szociális
problémák, párkapcsolati konfliktusok, családi gondok,
iskolai hiányzások, alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési nehézségek, iskolai agresszió, stressz, továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak kiválasztásában, felkutatásában is.
Információt nyújtok a gyermekek és a szülő számára,
hogy hol, mikor, kitől kaphatnak segítséget problémáik megoldásához. Felvilágosítást tudok adni a család- és
gyermekjóléti központ munkájáról, szolgáltatásairól,
működéséről, a gyermekvédelemről és az ehhez kapcsolódó jogszabályokról és kötelességekről. Tájékoztatást
tudok adni a településen igénybe vehető szociális juttatásokról és más elérhető lehetőségekről.
Célom, hogy az óvodákban és az iskolában szülőcsoportok, szülői fórumok jöjjenek létre, melyeken az aktuálisan felmerülő problémákról, nehézségekről tudunk beszélni saját tapasztalatokat feldolgozva, szükség esetén
szakemberek bevonásával. Ehhez várom témajavaslataikat, ötleteiket!”
Elérhetőségeim:
e-mail: hodi.hajnalka@csgyjk.
ritek.hu
Tel.: 62/541-350
ügyfélfogadás: Újszentiváni
Tölgyfa Óvoda
minden páratlan héten
SZERDÁN 14:00-tól 16:00-ig
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Könyvajánló
"Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember."
Babits Mihály

Camilla Lackberg: A Boszorkány
„A skandináv krimik aranykorát éljük, mondhatni a
csapból is ez folyik. Mert valóban jók, szórakoztatóak és aki szereti a krimi műfaját, megtalálja a kedvére
való borzongást, a várakozás fokozását. Nagy mestere
Camilla Lackberg akinek magyarul megjelent írásait nagyon szeretem. A végletekig feszíti a cselekményt és ez
a műve is messziről indít, egy harminc éve eltűnt kislány máig megoldatlan esetével. Hasonló módon eltűnik napjainkban is egy kislány, akit holtan találnak és
a korábbi eltünéssel vádolt két lány közül az egyik épp
ekkor tűnik fel újra a faluban. Az utolsó oldalakig képes
az írónő fenntartani a feszültséget és meglepetést okozni
a végkifejlettel. És persze megoldódik mindkét eltünési
ügy. Ajánlom a krimik kedvelőinek.”
Leiner Laura: Szent Johanna Gimi
„Nyilván sokan azt gondolják, hogy egy középkorú jogász nem is olvasta ezt a sorozatot csak valahol hallott
róla és úgy ajánlgatja. Nem. Jelentem elolvastam a sorozat összes könyvét és IMÁDTAM. Két tinager korú
unokahúgom kezében láttam először és már, már cikinek és kínosnak éreztem, hogy nem tudtam ki az a Cortez... és hogy nem tudom hogy miért olyan HUUU de
nagy arc. Úgyhogy elegem volt ebből és elkértem tőlük
a Szent Johanna Gimi KEZDET című kötetét. Nem is
érdemes külön-külön írni a sorozat könyveiről, mert aki
az elsőt elolvassa, az azonnal folytatja a következővel.
Miért? Nem tudom. Meglett középkorú nő létemre nem
tudtam letenni , hiszen Reni aki bekerül egy új gimibe...
ahol már az első iskola napon, ahogy belépett az ajtón
beleszeret a suli legmenőbb pasijába….. Uncsi, lerágott
csont. De nem az. Letehetetlen. Olyan karakterek jelennek meg mellettük, hogy bizony volt ahol könnyesre
nevettem magam. Az egyik részért nem tudtam elmenni az unokahúgaimhoz, így a Somogyi könyvtárban az
ifjúsági részlegen voltam kénytelen azt hazudni, hogy az
unokahúgomnak viszem. Végtelenül jól megírt sorozat
amelyben magunkra ismerünk, megtörtént velünk is,
pont így, vagy nem így, de szépítsük meg kicsit a múltat,
mert ez is lehetett volna….és olyan jó volt gimisnek lenni és…olvassátok el bátran, minden korosztály.”

Bohumil Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok
„Hrabalt olvasni gyönyörűség. Bevallom nem tudom ez
a mű megtalálható e a helyi könyvtárban, de ha nem,
hát beszerezzük az olvasók számára. Mert Hrabal szórakoztat, gondolkodtat, aki elég idős már, azt emlékezésre
készteti, aki pedig érdeklődik a közelmúlt ezen időszaka
iránt, még ha nem is élte meg, annak bemutatja. Teszi
mindezt olyan szórakoztató módon, olyan humorral
és iróniával, mint kevés író. Minden művét szeretem és
minden könyvét ajánlom. Azért kezdem ezzel mert talán sokan emlékeznek a filmbeli ikonikus részre amikor
„Hubička forgalmi tiszt úr az éjszakai szolgálat alatt az
asztalra döntötte Zdeničkát, felhúzta szoknyáját, és az
állomásunk minden bélyegzőjét sorba rányomta a fenekére. Még a keletbélyegzőt is!”
A történet egy cseh kisváros vasútállomásán játszódik,
méghozzá a második világháború végnapjaiban. Ehhez képest a környezet szinte idilli, az ott élő társaság
pedig egészen különleges: az állomásfőnök megrögzött
galambász, Hubička forgalmista úr nagy szoknyavadász
és életművész, a főnök felesége pedig híján van minden
ambíciónak. A csendes mindennapokat azonban egy
szigorúan ellenőrzött, hadifelszerelést szállító német
szerelvény borítja fel.
A regényből készült film 1967-ben Oscar-díjat kapott.”
A könyvekről az ajánlót összeállította és írta:
dr. Szentirmay Sára

Májusfa helyett korfa
„A lakosság nemenkénti korelosztását ábrázoló grafikont szokás korfának nevezni. A nemzetközi szóhasználat ”population pyramid”-nak hívja. Mindkét elnevezését jellegzetes alakjáról kapta, tudniillik a kormegoszlási
grafikon - elsősorban a természeti népeknél- piramisra
vagy fenyőfára emlékeztethet.
A korfa egy adott népesség nem és kor szerinti megoszlását oly módon mutatja be, hogy az egyes korévekhez
(vagy korcsoportokhoz) tartozóan jobboldalon a nők,
baloldalon a férfiak számát ábrázolja egymásra helyezett
szalagdiagramok formájában.
Elsősorban három típusú korfát különböztetünk meg
- Piramis alakú korfa: a növekvő népesség korfája– itt
széles az alap, ami fölfelé gyorsan keskenyedik, hisz sok
a fiatal és magas a halandóság (alacsony a születéskor
várható átlagos élettartam). A korfa tradicionálisan
ilyen, ez jellemző ma a természeti népekre, a fejlődő országokra.
- Harang alakú korfa: a stagnáló népesség korfája– itt a
fiatalok és a középkorúak aránya közel egyformán magas, a korfa csak az idős népességnél keskenyedik el és
veszi fel jellegzetes, haranghoz, méhkashoz hasonló formáját.
- Urna vagy hagyma alakú korfa: a fogyó népesség korfája – ez keskeny alapú, felfelé kissé szélesedő forma,
amit a fiatalok arányának csökkenése, az idősek arányának növekedése okoz (magas születéskor várható átlagos
élettartammal).
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2019. február 21-én megszületett Varga Izabell,
3340 grammal és 49 centiméterrel.
Édesanyja Varga Alexandra,
édesapja Varga Zoltán.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a családoknak!

A gólyákat egyből követték a csomagok

Ilyen korfával rendelkezik sok fejlett ország, többek között Magyarország is.
Az ábrát a 2019. év első napjára vonatkozó állandó népesség adataiból szerkesztettem, ekkor településünk népessége 2024 fő volt, ebből 986 nő és 1042 férfi. Ha átlagoljuk
az újszentiváni férfiak korát, akkor 38,3 évet kapunk, míg
a nőknél ez az érték 39,5 év, bizony a hölgyek kitartóbbak és átlagosan tovább élnek. Nem véletlen, hogy ma
Magyarországon a születéskor várható élettartam nőknél
79,19 év, ezzel szemben a férfiaknál csak 71,5 év. Ahogy
láthatjuk az ábrán, Újszentiván is Magyarországnak megfelelően az utóbbi, urna alakú korfával rendelkezik, de
nincs ok az aggodalomra, mivel településünk Csongrád
megyén belül a második legfiatalabb korszerkezetű település, mivel az öregedési index 83, tehát 100 fő14 éven
alulira csak 83 fő 65 évnél idősebb lakos jut, a megyei átlagnál száz gyermekre és fiatalkorúra nagyjából 152 időskorú
jut. Tehát Újszentiván igazán fiatalos településnek számít.”

A fiú csomag célba ért!
A képen látható: Pawlowski Dávid István ( az ágyon piheni ki
a babalét fáradalmait), Putnik Lázár polgármester, Pawlowski
Roland, Juhász Erika és idősebb gyermekük, Pawlowski Ádám.

Írta és szerkesztette: Bartalos Balázs, geográfus

Gólyahírek
Mint ahogyan azt előző cikkünkben olvashatták, Újszentiván fiatalos/fiatalodó településnek számít. Mutatjuk is,
ebben a hónapban kik azok a babák, akik gondoskodtak
községünk fiatalosításáról:

2019.03.29-én megszületett Barcsik Regina
2410 grammal és 47centiméterrel.
Édesanyja Barcsikné Szakál Jolán,
édesapja Barcsik Csaba.

Célba ért az egyik lány csomag!
A képen látható: Putnik Lázár polgármester, Varga Alexandra
kezében az újszülött, Varga Izabell, melletük a büszke apuka,
Varga Zoltán.

2019. 04. 14-én megszületett Pawlowski Dávid István
3400 grammal és 52 centiméterrel.
Édesanyja Juhász Erika,
édesapja Pawlowski Roland.

.. és a másik lány csomag is célba ért!
A képen látható: Barcsikné Szakál Jolán, Barcsik Csaba, kezében a kis Barcsik Regina, Putnik Lázár polgármester és mellette
Csanádi Erika védőnő.
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„Igyunk egy csésze kávét!” - Rovatunk II. része
Beszélgetős rovatunk II. részében Opauszkiné Dr. Nagy Adriennt kérdeztük életéről és karrierjéről.
Úgy tudjuk férjeddel együtt Szarvasról költöztetek
de azt hiszem leginkább az a rengeteg képi élmény inspirál, ami raktározódik bennem, és alkotáskor felszínre
ide. Miért pont ezt a falut választottátok, mi vonzott
tör. Olyan is előfordul, hogy maga az anyag inspirál. A
ide benneteket?
fém, az üveg és a 800 fok feletti hő olyan csodákra képes,
Igen, mindketten szarvasiak vagyunk, a szüleink és több
hogy
sokszor a célom pont ennek megjelenítése a felülerokonunk most is ott él, de a közös életünket már Szeten.
Gyakran
kombinálom a zománcot bőrrel, különlegeden kezdtük, Alsóvárosról költöztünk Újszentivánges
hatású
a
két
anyagfelület találkozása.
ra. Egy körfolyosós, külső-belső garázsos társasházból
költöztünk el, ami mindig zajos
Mennyiben befolyásol egy művolt, hol itt, hol ott csapódott
vészt az, hogy mit diktál a divat
egy- egy fém garázsajtó, és az
vagy mire van inkább kereslet?
udvart sem lehetett használni.
A divatot követem, de kevésbé
Csendes, nyugodt környezetre
befolyásol. Csak azt veszem át
vágytunk, ahol kilépve a belső
az aktuális trendekből, ami úgy
térből nem rögtön betonba ütközünk. Első látásra megtetszett
érzem, „jól áll” a tűzzománcnak.
a falu a sok fával, virággal, az
Sőt, azt mondhatom inkább ellene megyek, pedig a modern,
eladó ház is megfelelt, így nem
mai nőknek készítem ékszeresokat gondolkoztunk, jöttünk!
imet. Viszont nagyon zavar az
Most már kb. 13 éve élünk itt, és
uniformizálódás. Ugyanazokból
azóta sem bántuk meg az akkori
a boltokból öltözködünk, tömegdöntésünket.
cikkeket vásárolunk, ami nem
Ha jól tudom, végzettségedet
is csoda, hiszen a legtöbben ezt
tekintve Te gyógyszerész vagy,
tudjuk megfizetni. Egy egyedi,
de már nem ezzel foglalkozol.
kézzel készített kiegészítő viszont
Mi motivált arra, hogy elhagyd
kiemel a tömegből és ráadásul
a pályát, és valami teljesen újba
azzal a tudattal viselhetjük, hogy
fogj?
egy miniatűr művészi igényű alkotás van rajtunk, amit
Sokáig dolgoztam gyógyszerészként, először kórházsokszor napokig készített alkotója. A kereslet befolyában, majd a gyógyszeriparban. Nagyon hasznos volt ez
sol is, meg nem is. Ha valaki olyan kéréssel keres meg,
az időszak, kellett a személyes fejlődésemhez, de egyre
amit úgy gondolok, hogy nem lenne ízléses, vagy ezzel
inkább nem éreztem komfortosan magam a munkáma technikával nem lehet szépen elkészíteni, akkor nem
ban, szinte feszítővé vált az érzés, hogy váltanom kell!
vállalom el. A saját tervezésű darabjaimból viszont azokat, amiket úgy látom különösen szeretnek, kicsit átMindig vonzottak a művészetek, gyermekkoromban
dolgozva többször elkészítem. Olyan is van, hogy egyedi
zongoráztam, fiatal felnőttkoromtól pedig a vizualitás
megrendelésre dolgozok, most pl. anyák napjára készílett fontos számomra! Ez jelenti az iparművészetet, képzőművészetet, építészetet, lakberendezést is. Ez utóbbi
tek egy karkötőt, ami anyát és gyermekét ábrázolja. Sokfélék vagyunk, úgyhogy nem lehet kiszámítani pontosan
érdeklődésről oklevelem is van, pár évig lakberendezőként is dolgoztam. Én úgy gondolom, hogy nem muszáj
mi tetszik és mi nem, úgyhogy bízom az ízlésemben és
egy egész életen át ugyanazt csinálni. Az emberek csak
abban, hogy idővel a legtöbb alkotás megtalálja azt, akinek szebbé teszi napjait, viselése örömöt okoz.
nagyon kis százaléka végzi azt a munkát, ami boldoggá
teszi, és én szeretnék közéjük tartozni! Persze ehhez az
Általában hol értékesíted a kész termékeidet? Nem fáj
is kellett, hogy beleszeressek egy tevékenységbe, ez penéha a szíved, amikor meg kell válni egy-egy darabtól,
dig a tűzzománc lett. Soha nem gondoltam, hogy lesz
hiszen ezek egyedi alkotások?
olyan „munka”, ami már akkor hiányzik, ha pár napig
Az értékesítés módja és helye a legnehezebb feladat
nem foglalkozom vele. Bár ilyen nem igazán van, mert a
számomra. Teljesen más egy megvásárolt késztermék
kemencétől távol is kitölti a gondolataimat.
továbbértékesítése, mint egy minden fázisában kézzel,
Milyen tipusú ékszereket készítesz, és mi adja hozzámanufakturálisan, rengeteg munkaórában elkészített
juk az ihletet, ötletet?
egyedi termék. Sajnos nem áll olyan anyagi forrás renElég eklektikusak az alkotásaim, nehezen tudom beszodelkezésemre termékeim reklámozására, bemutatására,
rítani magam egy típusba. Lehet ez azért van, mert élvemint egy magazinokban látott gyári ékszer esetében,
zem a szabadságot, nem szeretem a monotonitást. Nem
melynek készítői sokszor megtévesztően szintén kézzel
a népi vonalat képviselem, a hagyományos technikát felkészítettnek állítják be portékáikaz. Természetesen a
használva inkább modernebb ékszereket készítek. Amisokszor látott reklám hat, így arra vágynak az emberek,
hez mindig visszanyúlok; az a természet és a geometria,
amit ott szép fotókon eléjük tesznek.
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Bolti értékesítés nem igazán jöhet szóba, mert olyan
nagy haszonkulcs kerül a termékekre, amelyek így eladhatatlanná válnak. Jelenleg Facebook- oldalamon (www.
facebook.com/fonixtuzzomanc/) lehet megnézni és üzenetben megrendelni alkotásaimat. A vevőknek is kedvezőbb a közvetlen értékesítés. Instagrammon is jelen
vagyok, de itt vannak elmaradásaim. Időnként színvonalasabb kiállításon, vásáron is megjelenek.Természetesen előre egyeztetett időpontban lehetőség van személyesen kiválasztani, vagy vásárlási kötelezettség nélkül
felpróbálni az interneten kinézett ékszert. Sok olyan
alkalom van, amikor ajándékot kell választani, ilyenkor
nem feltétlenül kell a boltokat róni tömegcikkért, minden árkategóriában lehet nálam vásárolni egyedi, különleges ékszert, vagy más egyéb tárgyat.
Jól rátapintottál a kérdés második felében arra, hogy
mit is érez egy alkotó azoknál az eladásoknál, amikor
olyasmitől kell megválni, ami valamiért különösen kedves. Tulajdonképpen szinte minden darab részemmé
válik a hosszú készítés során, de mindig vannak kedvencek. Most például amitől nehéz volt megválni, az
egy nagyobb festmény, de úgy érzem, jó helyre került,
egy művészetkedvelő családhoz. Egy karkötő is nemrég
kelt el, aminek modern, különleges formája, színvilága
nekem is nagyon tetszett. A szett többi része már egy
ideje Párizsba került, most a karkötőt is elvitték ajándékba. Persze nem magamnak, hanem eladásra készítem,
így természetesen örülök, hogy másoknak is tetszenek
munkáim, ezért hamar túllendülök a „veszteségen” ,és
igyekszem másik tetszetős darabot készíteni.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve, lesz-e profilbővítés, vagy ezen az úton mész tovább?
Sok minden van tervben, de a tervekkel mindig kicsit
előrébb járok a lehetőségeimnél. Gyakran türelmetlen
vagyok, hiszen nem fiatalon kezdtem álmom megvalósításába, szeretném, ha minél hamarabb ismert márka válna a Főnix Tűzzománcból. A meglévő darabok
többsége is már egy többlépcsős fejlesztésen ment át,
dolgozom azon, hogy akár a külföldi értékesítés is megvalósulhasson. Kezdetben fontosnak tartottam, hogy
minden részlet saját készítésű legyen, de idővel rájöttem,
hogy bár szépek a míves kapcsok, mégsem praktikus a
puha fém szerelék, ráadásul oxidálódik, allergizálhat és
nagyon megnöveli az elkészítési időt. Ma már nemesacél
szerelékeket használok, ami nem allergizál, nem oxidálódik, nem kopik és ráadásul modernebb hatású tőle az
ékszer. A zománcon belül a fém részeket (az ún. rekeszeket) legtöbbször színezüstből készítem, vagy legalábbis
ezüstözöm, aranyozom, és legtöbbször az éleket is nemesfémmel vonom be. . Ha van foglalat, az is ezüstözött,
aranyozott. Kísérletezek más anyagok beemelésével is,
ilyen pl. a beton vagy a fúziós üveg. Nagyon pici a műhelyem, tulajdonképpen egy garázsgaléria az autónk szélvédője és orra felett, de azért eddig is készítettem – bár kisebb
mennyiségben – mást is az ékszereken kívül. Pl. névtáblát,
névjegykártyatartót, gyertyatartót, tálakat, festményeket, sőt
csillárhoz kábeltakarót is. A fő profil mindenképpen az ékszer marad, viszont nagyon szeretnék lakberendezési dísz-

tárgyakat készíteni, elsősorban fali, ill. asztali kisplasztikákat, vagy akár nagyobb, több darabból álló, távtartóval falhoz erősíthető térbeli faldíszeket. Mindenképpen
lesz honlapom is, ma már ez nélkülözhetetlen, úgyhogy
remélem, nemsokára ott is megtalálható leszek. Addig is
várom sok szeretettel a faluból jövő megkereséseket! Ma
már az országban sok helyen és több külföldi államban
is viselik az általam készített ékszert, ill. tárgyak, képek,
névtáblák is kerültek távolabbra, nagy öröm lenne, ha
szűk lakókörnyezetemben is megismernék munkáimat!
Talán jó érzés az ékszer viselőjének, ha azt mondhatja,
hogy Újszentivánon, egy falubeli készítette az ékszerét!
Mi szeretettél volna lenni gyermekkorodban?
Nem sokat gondolkoztam ezen, leginkább csak felnőtt.
Azért vannak emlékképeim, amikor csillagász, de olyan
is, hogy óvónő.
Mit csinálsz szívesen szabadidődben?
Leginkább inspiratív képeket nézek, de szeretem a filmeket és kiállításokra is szoktam járni. Na, és próbálok
minden nap beszélgetni valakivel azok közül, akik fontosak nekem.
Milyen könyvet olvastál utoljára?
Nemrégiben fejeztem be Schäffer Erzsébet: Ezüstróka
című könyvét. Nagyon szeretem az írónő stílusát, ezért
nem ez az első regény, amit olvastam Tőle. Most Náray
Tamás családregény trilógiájának második kötetét, a Zarah örökségét olvasom. Náray megosztó személyiség, de
én komplex tehetségnek tartom. A festményei is nagyon
impulzívak, fantasztikus a színviláguk, és a regényéből
szintén árad a vizualitás, amellett hogy komoly „elmélkedés arról, mennyire kiszámíthatatlan és törékeny
kincs az emberi élet.”
Mit csinálnál ha, nyernél a lottón?
Erre a kérdésre sztereotíp válasz jut eszembe, hisz ki ne
szeretne utazni, lakáskörülményeit jobbá tenni, szerettein vagy akár ismeretlen rászorulókon segíteni? Én sem
tudok mást mondani. Azt gondolom, hogy felhőtlen
boldogságot a rengeteg pénz sem teremt, sőt egy ilyen
mennyiségű nyeremény már lehet gond is. Kellenek célok, teljesíthető feladatok az életben, hiszen ezek megugrása az emberi boldogság egyik fő forrása. Tehát egy
olyan nyereményösszegnek örülnék, amelyik biztosítja
családom biztonságos megélhetését, de nem öli meg
az álmokat! Azért nem szeretnék álszent lenni, vannak
olyan dolgok, amiben segítene egy azért még emberi ag�gyal felfogható pénzösszeg. Például milyen jó lenne, ha
nem pénzért kéne adni a tűzzománcaimat, és szép nagy
világos műhelyem lenne, és minden szerszám, gép, alapanyag rendelkezésemre állna! Abban biztos
vagyok, hogy ezt az örömteli tevékenységet akkor sem hagynám
abba, ha ez a csoda megtörténne,
csak akkor nem munkának hívnák, hanem hobbinak.
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ÜGYELJÜNK KÖRNYEZETÜNKRE!

Egyre nagyobb problémát jelent a mindennapos szeméttenger az újszentiváni szelektív hulladékgyűjtő pontnál, azaz a
Kossuth és a Rákóczi utca kereszteződésében.. Ez nem csak esztétikai szempontból kellemetlen, de még környezetszen�nyezésnek is minősül! Szeretnénk felhívni kedves figyelmüket arra, hogy a hulladékot, mielőtt bedobnák a konténerekbe, válogassák át és a megfelelő helyre dobják be! Azt a szemetet, melyet egyik konténerbe sem dobhatnak, kérjük,
szállítsák el a hulladékudvarba, és NE HAGYJÁK A KUKÁK MELLETT ELDOBÁLVA, vagy azok alá betömködve!
Fontos az is, hogy az utcákon, buszmegállókban, árkokba ne dobáljanak el semmilyen szemetet, hiszen a szeméttárolásra a kukákat találták fel, nem a természetet!
Számítunk megértésükre és arra, hogy ezek után ez és az ehhez hasonló problémák megszűnnek létezni községünk életében!

Főúti Coop ABC

Szentiván Coop ABC

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 13.
Nyitva tartás:
H-P: 6:00-19:00
Sz.: 7:00-19:00
V: Zárva

6754 Újszentiván, Rákóczi u. 16.
Nyitva tartás:
H-P: 6:00-19:00
Sz: 6:00-14:00
V: 7:00-12:00

COOP
TÖMLŐS
SAJTKRÉM
TÉLISZALÁMIS,
TEJSZÍNES,
CSÍPŐS PAPRIKÁS
100 G

KÍNÁLATUNKBÓL
2019.05.02-2019.05.10-ig

VERA
TOALETTPAPÍR
3 RÉTEGŰ
24 TEKERCS

999 Ft

149 Ft
1490 Ft/kg

ANNI PANNI
TEJFÖL
20 %
700 G

599 Ft
856 Ft/kg

COOP
MOSOGATÓSZER
CITROM ILLATÚ
500 ML

179 Ft
358 Ft/l

119 Ft
79 Ft/l

I LOVE MILKA DESSZERT
ALPESI TEJKRÉMES 120 G
EPRES DESSZERT 120 G
MOGYORÓKRÉMES 110 G

Áraink az áfát tartalmazzák, és a készlet erejéig érvényesek.
A termékek csomagolása színben és mintában eltérhet a bemutatottaktól.
A megjelenő áru termékek fotói csak illusztrációk.
Felelős kiadó: COOP Szeged Zrt. 6721 Szeged, Szent István tér 16.
Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek, a készlet erejéig érvényesek.

Újságunk következő számának
várható megjelenése 2019. 06. 07.
(péntek).

Táncoktatás gyermekeknek a Civil
Házban!
Minden hétfőn
és szerdán
17:30-tól 18:30-ig!

42 Ft/tek.

COOP
SZÉNSAVAS
ÜDÍTŐ
MÁLNA,
BODZA,
CITROM ÍZŰ
1,5 L

Tisztelt Olvasók!

659 Ft

5492-5991 Ft/kg

Gyereknap az Újszentiváni Sportpályán!
Egy kis ízelítő a programokból:

Sok szeretettel várunk 2019. 05. 25-én (szombaton)
15:00 órától az Újszentiváni Sportpályán!
• Íjászkodás kicsiknek és nagyoknak
•
•
•
•

Lovaglás
Akadálypálya lekűzdése
Ünnepeljük együtt a gyermekkort, a Civil Ház szer„Kisgazdi képző”- kutyabemutató vezésében és az Epreskert Csokoládé Manufaktúra
Putnik Arnold és a műhelytitkok
meglepetéseivel!
A részvétel ingyenes!

Kiadta: Újszentiván Község Önkormányzata, 6754 Újszentiván,
Felszabadulás u. 7., Telefon: 06-62/277-021
Szerkesztőbizottság: Balogh Istvánné, Horváth Brigitta, Magyar Mária
Nyomdai előkészítés: Horváth Brigitta
Nyomdai kivitelezés: Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók: Horváth Brigitta
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007

Megjelenik havonta 650 példányban.

