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I. Szentiváni marhapörkölt főzőverseny csapatainak főzőmesterei és a zsűri tagjai

„Tiszta udvar, rendes ház”, ill. „Év lakóháza” kitüntetettjei

„Élsportolók támogatása” pályázat támogatottjai

Ámokfutók és a rajongók

Mulatozás

Köszöntés
Az újság hasábjain megszoktuk, hogy hírt kapunk az
újszülöttekről, a szépkorúakról vagy azokról is, akik
sajnos eltávoztak közülünk. Engedjék meg, hogy
formabontó módon egy kollégámat köszöntsem.

Joczó Renáta kolléganőt úgy hiszem, nem kell
bemutatnom Önöknek. 25 éve kezdett dolgozni
a Polgármesteri Hivatalban. 25 év, egyazon munkahelyen és nagyjából egyazon munkakörben. Nagyon
szép és tiszteletreméltó teljesítmény, hiszen az
iskolapadból kikerülve rögtön itt kezdett dolgozni,
és végzi a munkáját töretlen szorgalommal, kiegyensúlyozottan, jókedvűen és nem utolsó sorban magas
színvonalon. Napjainkban ritkán szólunk az elismerésről, sokkal szívesebben panaszkodunk vagy keressük
a hibákat. Engedjék meg nekem, hogy itt az újság
hasábjain is megköszönjem kolléganőm munkáját,
hiszen nap nap után látom, hogy mennyire szívvellélekkel önökért, önökkel végzi a munkáját.
Tisztelettel:

Joczó Renáta és férje, Joczó István

dr. Szentirmay Sára, jegyző

Búcsú Czékmán István nyugállományú alezredes úrtól

Czékmán István nyugállományú alezredes

A gyászzene szomorú dallama megtöri a temető
csendjét, és az elmúlásra figyelmeztet. Valaki eltávozott
közülünk.
Megrendülten vettünk végső búcsút a szeretett testvér,
férj, édesapa, nagyapa, rokon, barát, szeretve tisztelt
katonatárs, Czékmán István nyugállományú alezredes
úrtól 2019. augusztus 1-én a Szegedi Evangélikus
temetőben.
A szíve megszűnt dobogni, mert az elhatalmasodó
kór győzedelmeskedett felette.
Búcsúztunk valakitől, akit szerettünk és tiszteltünk,
búcsúztunk attól, akivel együtt küzdöttünk, együtt
éltünk meg jót és rosszat egyaránt.
Czékmán Istvánt könyörtelenül szakította el szeretteitől a kegyetlen halál, mindazoktól, akik tisztelték
és szerették.
Az életút, amelyet 76 évre szabott földi pályafutása
során megjárt, sokáig a hadsereghez kötődött. 21 évig

volt az Újszentiváni radarszázad parancsnoka, innen
is ment nyugdíjba.
A hosszú katonai szolgálati ideje alatt megjárt jó néhány
helyőrséget, mindenhol hazánk légi védelmének
feladataival foglalkozott.
A katonai szolgálati ideje alatt bizonyította rátermettségét, odaadását, amit nemcsak a közvetlen
munkatársai ismertek el, hanem közvetlen parancsnokai és elöljárói is. Fontos katonai beosztásaiban
sokat jelentett számára a családja.
Általános katonai és szakmai felkészültsége kiváló.
Felkészültsége és szakmai hozzáértése révén állíthatom, szakmájához értő jó katona, jó parancsnok
volt! Mindenkivel jó baráti kapcsolatot ápolt. Nyílt,
őszinte, jószívű, emberséges, munkatársait tisztelő,
becsülő katona volt. Szigorú, de önmagával és
beosztottaival magas követelményt támasztott. A
volt munkatársak közül sokan ma is megállják a
helyüket a polgári életben és a rendvédelmi szerveknél.
Olyan embert veszítettünk el személyében, aki
tevékenységével, lelkiismeretes, önzetlen munkájával
öregbítette a Magyar Honvédség, a Radarezred, a
radarzászlóalj, az Újszentiváni radar század hírnevét.
Megtette azt, amit az élet engedett és felkínált neki.
Hálásak vagyunk azért, amit a hazáért, a Magyar
Honvédségért megtehetett.
Köszönjük Alezredes Úr, köszönjük kedves Pista.
Kispál Jenő, nyá. őrnagy

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2020

Kedves Egyetemi Hallgatók!
Szeretném figyelmükbe ajánlani az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetésre kerülő
pályázatot, amit a település önkormányzatánál lehet
leadni. A felhívás megjelenésének várható időpontja

2019. augusztus vége, szeptember eleje, ekkortájt
nézzék a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/
honlapot.
Az újszentiváni egyetemisták több éve sikeresen
pályázhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjra. Az
elmúlt 7 évben eddig 21 diáknak, összesen 34 alkalommal ítélt támogatást önkormányzatunk.
Te se maradj ki!
Bartalos Balázs
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Nincsenek tabu témák - Interjú a polgármesterrel
A faluban több téma is foglalkoztatja az itt lakókat.
Ezekről kérdeztük Putnik Lázárt, a település első
emberét. A beszélgetés során szóba került a Fő út
felújítása, a Dél-Nyugat Lakópark helyzete, a munkásszállók kérdése és az óvoda is.
A Fő utca felújításán dolgoznak a kivitelező emberei.
A munka tulajdonképpen tavaly kezdődött, és akkor
jelentős része el is készült. – mondta Putnik Lázár
polgármester. Azonban a kivitelező javaslata alapján
a képviselő testület úgy döntött, idénre halasztja a
befejezést, mivel a felmérések szerint több helyen az
útalap cseréje is szükségessé válhat. Ezeket a hibákat pedig legjobban a téli időjárás „hozza ki”. Június elején
pedig elindult a munka, amelynek lassan végére
ér a kivitelező. Szerencsére nem kellett hosszú szakaszokon felbontani az úttestet, mert nem mindenütt
jelentkezett az útalap hibája, így gyorsabban haladt
a kivitelező. A polgármester hangsúlyozta, ennél
a munkánál is 5 éves garanciát vállalt a kivitelező,
amelyet szükség esetén érvényesíteni is fog az önkormányzat. Az út még kap majd egy emulziós 0-2-es
kavicsos fedést, amely a mikrorepedéseket tünteti el.
Ezzel az úttest minősége még jobb lesz majd.
Már tavaly is gondot okozott a Dél-Nyugat Lakóparkban az elburjánzó növényzet. Régebben ezen a területen lévő füvet olyan ember vágta le, aki azt végül
állatok etetésére használta fel. Sajnos azonban az
építkezéseken dolgozók nagyon sokszor a törmeléket
és egyéb már nem használt anyagokat a fűbe szórtak el, így idén két kasza is eltört a fű vágása közben.
Ezért végül nem sikerült olyan embert találni, aki
levágta volna a füvet. – mondta Putnik Lázár.
Idén is jelentősen megnőtt a növényzet, azonban
nemcsak az önkormányzat területén, hanem a
magántelkeken is, mivel a nem itt lakó tulajdonosok
nem foglalkoztak vele. Ez nem csak esztétikai szempontból jelentett problémát, hanem a terület jó helyet
biztosított a szúnyogoknak. Ezek miatt is szükségessé
vált a helyzet megoldása. Végül az önkormányzat
saját kezébe vette a dolgot, és szinte a teljes területen
elvégeztette a kaszálást. A polgármester azonban
arra hívta fel a figyelmet, hogy a terület rendben
tartása a tulajdonosok feladata, így a jövőben ennek
az önkormányzat érvényt is fog szerezni.
Nagy változások vannak az óvodában – folytatta a
beszélgetést Putnik Lázár. Az intézmény eddigi
vezetője és felesége Szegeden folytatja munkáját. Ez
új helyzetet teremtett a településen. A képviselőtestület több lehetőséget figyelembe véve úgy döntött,
az újszentiváni óvoda és bölcsőde 2019. szeptember
1-től egy intézmény lesz. Az óvodavezetői feladatokkal
Balogh Tündét bízta meg a testület, akinek az lesz a
legfontosabb munkája, hogy a személyi állományban
tegyen rendet, és olyan legyen az óvoda, amelyet ez
a település megérdemel. – mondta a polgármester,
aki sajnálatosnak tartja, hogy közel egy év alatt öt
óvodapedagógust kapott az intézmény, de valamiért
csupán egy kolléga maradt. Volt olyan kisgyerek,
akivel 3 év alatt öt óvodapedagógus foglalkozott, ez
semmiképpen nem jó tendencia, ezen változtatni
kell! Ezért is döntött a testület az összevonás mellett.

„Csalódtam az óvodapedagógusok hozzáállásában
(tisztelet a kivételnek), legfőképp azért, hogy a gyermekeket darabnak nézik, hárítanak, nem vállalják fel
döntéseiket.” - mondta a polgármester.
Putnik Lázár hangsúlyozta, az önkormányzat eddig
is kiemelt figyelmet fordított az óvodára, annak működésére, felszereltségére és fejlesztésére. Többek
között ezt az is mutatja, hogy a törvényben előírt 9 fő
helyett 13-an dolgoznak ott.
A Dél-Nyugat Lakóparkban 4 darab 3 lakásos társasház
épül, amelyet munkásszállóként kíván üzemeltetni
az önkormányzat, mivel erre nyert forrást. Az épületek úgy lettek felépítve, hogy minél kisebb rezsivel
lehessen fenntartani. Éppen ezért került napelem a
házakra, amelyek az elektromos fűtéshez is biztosítanak energiát. Jelenleg a burkolási munkálatokat
fejezi be a kivitelező, épül a kerítés, és amennyiben
minden a terv szerint halad, szeptemberben átadásra
kerülnek a lakások. „Remélem, erre az eseményre
minél több helyi lakos ellátogat majd, és megismerkedik a beruházással és felhasználásának terveivel.
Többen próbálják, próbálták meg félrevezetni a
lakosságot, ott pedig mindenki személyesen szembesülhet a valósággal.” – mondta a polgármester, aki
azt is hangsúlyozta, az a cél, hogy ezekben a házakban
igazi lakóközösségek alakuljanak ki.
Putnik Lázár kiemelte, több céggel is tárgyalásban
áll az önkormányzat annak érdekében, hogy minél
hamarabb lakói legyenek a házaknak. Ezek a vállalkozások hosszútávon gondolkodnak, és az ő munkatársaik költöznének be.
A polgármester azt is hangsúlyozta, amennyiben
lejár a fenntartási kötelezettség, akár más módon is
hasznosíthatók lesznek a lakások, például fiataloknak
vagy fiatal családoknak kedvező árú bérlakásként.
Ezzel a beruházással az önkormányzat jelentősen
gyarapította az ingatlanvagyonát – zárta a beszélgetést
Putnik Lázár.
Vass Imre

Munkásszálló kívül-belül
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Tudnivalók az önkormányzati választásról

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13.
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel a T. Választópolgárok figyelmét.
Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még az
országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (hvb)
három tagját és legalább két póttagot a képviselőtestület legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00
óráig választja meg.
A választási bizottság (hvb és szszb) megbízott tagját
legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus
7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A
helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019.
augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe.
Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az
átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett
és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg
a személyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október
11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a
választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a
fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni
csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és
polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül
az országgyűlési választásokon alkalmazott

szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett
(hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti
választókerületi képviselőjelöltre szavaz.
Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. 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 választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási
irodához levélben vagy elektronikus azonosítás
nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október
9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én
16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 13-án 12 óráig; az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be.
Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én
adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó
választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához
szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda
vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i
adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 8-án.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor
a választópolgárok számát kell megállapítani, erről
egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a
T. Választópolgárok.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet,
a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember
9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő
jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én
16.00 óráig vonhatja vissza.
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző
lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a
jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság
hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege
minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer
forint.
Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni
választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00
óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív
után.
A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb
2019. szeptember 17-én dönt.
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Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az
ajánlóívet az ajánló választópolgár saját
kezűleg aláírja!!!!!
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti
nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén
munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatának teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati
szervek hivatali helyiségében,
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére
előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem
fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Helyi Választási Iroda határozata
Újszentiván Helyi Választási Iroda vezetőjeként 2019
augusztus 08. napján kelt 1981-3/2019 számú határozatommal megállapítottam, hogy a 2019. évi helyi
önkormányzati képviselők választása során

Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választó
polgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított.
Polgármesterjelölt az, akit a település választó
polgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.
A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019.
október 13-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül - közterületen - választási kampánytevékenység
2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen
kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon sem folytatható kampánytevékenység
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet
közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október
13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét
(exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után
szabad nyilvánosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles
eltávolítani.
Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Valamen�nyi szavazókör a Polgármesteri Hivatalban az eddig
megszokottak szerint kapott helyet, amely a szavazás
napján akadálymentesített.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Helyi Választási Iroda
Újszentiván községben
• az egyéni listás (képviselő) jelölt állításhoz
szükséges ajánlások száma: 17,
• a polgármesterjelölt állításhoz szükséges
ajánlások száma: 49.
dr. Szentirmay Sára, jegyző

Fogadj örökbe egy járdát
„Nem csak azért vagyunk felelősek, amit teszünk,
hanem azért is, amit nem teszünk meg.”

/Lao Ce/

Tisztelt Újszentivániak!
Falunkban találhatóak olyan házak, melyek előtt
rossz állapotban vannak a járdák. Sok esetben egyedül
élő idősek lakják ezen házakat, és nem tudják
megoldani önerőből az épület előtt lévő járda javítását.
Valamint nagy gondot okoz nekik a biztonságos

közlekedésben a járda minősége.
Kedves újszentiváni Lakosok, arra kérem Önöket,
segítsük falunk egyedül élő idős generációját. Az
Önkormányzat biztosítja a szükséges alapanyagokat,
de munkaerőhiány miatt a személyi feltételeket nem
tudja biztosítani. Így önkéntes jelentkezőket várok a
feladat elvégzésére, melyre előzetes egyeztetés alapján
egy arra alkalmas időpontban kerülne sor.
Jelentkezni Szenczi Viktóriánál lehet személyesen a
Civil Házban vagy a következő telefonszámon:
+3620/260 7577
Kis falu vagyunk, tartsunk össze!
Köszönettel:
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Szenczi Viktória

Tájékoztató az adófizetésről
Tisztelt Adófizetők!
Az önkormányzati adóhatóság elkezdte az Adószámla
kivonatok postai és elektronikus tárhelyekre történő
kiküldését (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu),
annak érdekében, hogy adózóink időben tudják teljesíteni következő adófizetési kötelezettségeiket. Azon
magánszemélyek, egyéni vállalkozók és vállalkozások
kapnak most értesítőt, akiknek az adószámláján a
fizetési kötelezettség nagysága elérte vagy eléri az
1000 forintot.
Az érintetteknek a helyi adók (építményadó,
telekadó, magánszemélyek kommunális adója,
idegenforgalmi adó, iparűzési adó/adóelőleg)
valamint a gépjárműadó második féléves
összegeit 2019. szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni.
Tájékoztatom Önöket, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól,
mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül a
jogszabályok szerint felszámítja, és az adószámlán
előírja a késedelmi pótlékot. 2019. január 1-jét
követően esedékessé váló késedelmi pótlék
mértéke központilag emelkedett, minden
naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség
előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal
növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy az idei évtől az
Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap
24 órájában biztosítja Önöknek az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. A portál
nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
A lekérdezés részleteiről itt talál információkat:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajékoztato.
Tisztelettel:

dr. Szentirmay Sára, jegyző

„Igyunk egy csésze kávét...” - Ismerjük meg jobban közösségünk tagjait
Beszélgetős rovatunk IV. részében Málbáski Nádával
ismerkedhetünk meg.

Szerb a neved, honnan származik a családod?
Édesapám nagyszülei Deszkről származnak, nagymamám férjhez ment Szerbiába (az akkori Jugoszláviába), apukám ott született és élt 1 éves koráig.
Miután visszajöttek Deszkre, ott éltek. Anyukám
Békés megyében született, Battonyán. A családom és
én is szerb nemzetiségűek vagyunk. Egy fiam van, aki
párjával Szegeden él. Én Szegeden születtem, tősgyökeres szegedinek vallom magam.
Bár sok szerb nemzetiségű él Újszentivánon,
Te „csak dolgozni” jársz ide, jól tudom? Miért
pont itt vállaltál munkát, hiszen nagyon sok
évig Tiszaszigeten vezettél egy panziót, de azt
végül eladtad?
18 éve vagyok már panzióvezető (szállásadó). Tiszaszigeten vezettem a saját tulajdonú vállalkozásomat,
amit később eladtam. Az ismeretségi köröm által és
az évek során sok céges és magán vendégem lett.
Szegeden is saját apartmanjaim vannak, de mivel
kevés helyen van, úgy gondoltam, hogy megkeresem
a helyi Önkormányzatot, és ajánlatot teszek az Ifjúsági
szállóhely üzemeltetésére. Egyeztetés után megegyeztünk az üzemeltetésről, és engedéllyel saját költségemen felújítottam a belső részt. (recepció, konyha
stb.)
Sokan ismernek a faluban. Meglehetősen
nagyhangú, tűzrőlpattant nő vagy. Segíti ez a

temperamentum a munkádat? Az a hír járja,
hogy meglehetősen kemény kézzel irányítod
az általad működtetett egységeket, ez men�nyiben felel meg a valóságnak?
Sajnos sokan csak azt látják, amit akarnak, mikor
egy határozott, vezetői szerepet betöltő nővel találják
szemben magukat, főleg azok, akik nincsenek tisztában azzal, milyen is a vendéglátósok munkája a
mindennapi életben. Ha egyetlen egyszer hagyunk
elcsúszni valamit, vagy valakit, máris borulhat
minden. Panzióvezetőként, ahogy a nevében is benne
van, szükséges az, hogy a feladatot ellátó személy
vezetőként helyt álljon, ami azt jelenti, hogy határozottnak, gyors reagálásúnak és igenis, néha úgymond
„tűzrőlpattantnak” kell lennie.
Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban?
Szállodavezető, és boldogan jelentem ki, hogy még,
ha nem is olyan óriásiban, de sikerült ezt megvalósítanom.
Mi a kedvenc ételed, és hol etted életedben a
legjobbat?
Halfélék és a tenger gyümölcseit szeretem nagyon,
mikor Horvátországban voltam, minden nap képes
lettem volna ezt enni.
Mit csinálsz szívesen szabadidődben?
Utazgatok, barátokkal lazítok. Szerbia, Horvátország,
Görögország... Csak pár az általam kedvelt úticélok
közül.
Milyen könyvet olvastál utoljára?
Gran Canary útikalauz, következő úticélom Tenerife,
ha minden jól alakul.
Mit csinálnál, ha nyernél a lottón?
Valószínűleg ugyanazt, amit jelenleg, csak nagyban.
Szállodát nyitnék és rengeteg egzotikus helyre utazgatnék, nekem ez az, ami teljessé teszi az életemet.
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Horváth Brigitta

Bölcsődei ballagás
Július 12-én tartottuk a ballagási ünnepséget. 17 óvodába induló kisgyermek búcsúzott a bölcsődétől. A
bölcsődei ballagás, talán inkább búcsú ünnepség.
Búcsú a bölcsődétől, és búcsúznak a kisgyermeknevelők a gyerekektől. A kis batyukba olyan apró ajándékokat tettünk, amikről később is eszükbe jutunk.
Az ünnepség családias légkörben, jó hangulatban telt.
Az örömkönnyek közé egy kis szomorúság is vegyült,
mert nehéz szívvel engedtük útjukra kis fecskéinket.

Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy több nagyszülő
is megtisztelte jelenlétükkel az ünnepségünket. A
szülők megilletődve nézték és kapcsolódtak be a
számukra készült meglepetés műsorba.
Mindenkinek sok örömet és boldog éveket kívánunk
az óvodás élethez.
Bölcsődei dolgozók

Családi délután a bölcsődében
Bölcsődénk 2019.06.14-én a hetedik családi délutánját
tartotta. Délután 15 órakor az újszentiváni óvodások
műsorával kezdődött a program.
A színvonalas előadás után kezdetét vette az együtt
játszás felhőtlen öröme. A kézműves foglalkozásokon
nemcsak a gyerekek vettek részt, hanem a szülők is
önfeledten merültek el a tésztafűzésben, rajzolásban,
színezésben, méhecske készítésben. A lufiból hajtogatott figurák (készítette Léber Levente), is nagy
sikert arattak. Az arcfestés mindig nagy izgalom a
gyerekeknek, mert egy kis időre más bőrébe bújhatnak, és mosolyogva mutatják, hogy mit varázsoltunk
belőlük egy pár perc alatt. Csillámtetoválást a szülők

is kértek. Nagy örömet okozott gyermeknek, felnőttnek egyaránt, amikor begördült egy igazi rendőrautó az
udvarba. Meg lehetett tekinteni kívül-belül, a szirénát
is ki lehetett próbálni. A jelenleg idejáró gyermekek
vidáman mutatták meg új kis pajtásaiknak az udvari játékokat. A jövőbeni bölcsődés gyerekek minden
játékot egyszerre akartak kipróbálni. Azt sem tudták,
melyikkel kezdjék.
A szülőknek köszönjük szépen a büféhez való felajánlásokat. Egy nagyon kellemes és vidám délutánt
töltöttünk együtt. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Bölcsődei dolgozók

Jobb félni, mint megijedni - Életmentő eszköz a focipályán
Nagy intenzitású, különösen állóképességi sportoknál - amilyen a labdarúgás is - fokozódhat a szívritmuszavar veszélye, ami akár súlyos szövődményekkel (például stroke) is járhat. A Magyar Labdarugó
Szövetség pályázatának hála focicsapatunk 1 darab
HEARTSine Samaritan PAD defibrillátort kapott.

Az eszköz a focipálya öltözőjében lesz elhelyezve. Bízunk benne, hogy az eszköz használatára nem kerül
sor, azonban minden eshetőségre fel kell készülni.
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Bartalos Balázs

Meghívó koszorúzási megemlékezésre és radaros baráti találkozóra
Hagymás törtburgonyával, Saláta dísz, Chefünk
dobállós túrós süteménye
A büfé biztosított.

Hölgyeim és Uraim! Kedves Újszentivániak,
Barátaink, volt Katonatársak, Tisztelt Érdeklődők, volt Radarosok!
Immár hagyományként 2019. szeptember 14-én
11:00-tól a volt Újszentiváni radarszázad laktanyájában koszorúzási megemlékezést és radaros baráti
találkozót szervez a Szegedi Bajtársi Klub. A rendezvényt támogatja az Újszentiváni, Deszki, és a
Tiszaszigeti Önkormányzat, az Újszentiváni nyugdíjas klub és a 3. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző
Egyesület. Szeretettel várjuk más rt. századok
nyugállományú katonatársainkat.
Tervezett Program:
10:00-tól gyülekező a volt laktanyában,
11:00-tól koszorúzás az emléktáblánál, a Hódmezővásárhelyi katonazenekar közreműködésével,
11:30-tól a laktanya jelenlegi állapotának
megtekintése,
12:20-tól baráti beszélgetés Az újszentiváni
Epreskert Rendezvényházban,
13:00-tól műsor: örökzöld slágerek, nosztalgia
dallamok a budapesti Honvéd Együttes művészeinek
előadásában, a zenét Sovány András biztosítja,
14:00-tól ebéd: - Sörös mustáros csülök,

Jelentkezni lehet az étkezési létszám miatt 2019.
szeptember 9-ig klubnapokon /csütörtök 14-16 óra
között/ Laukóné Erzsikénél,
vagy telefonon
Csepi László 06703418392,
Kispál Jenő 06302494570,
Nagy Zoltán 06203367821.
A korábbi tapasztalatok alapján csak az előre befizetett étkezést tudjuk biztosítani. A rendezvény idején étkezésre jelentkezést sajnos nem áll módunkban elfogadni.
Az ebéd költsége: 2500 /fő, (Az ebéd költsége rendezhető a Szegedi Bajtársi Klub OTP számlájára is:
11735005-20480662).
A programot mi biztosítjuk, a jókedvet és jó hangulatot
a résztvevők.
A baráti találkozón méltóképpen megemlékezünk
azokról is, akik már nem lehetnek velünk de szívükkel
és lelkükkel, becsülettel tették a feladatukat. A hozzátartozók megjelenésének is örülnénk, hiszen a nagy
család tagjai voltak Ők is.
Szeretettel és felkészülve várunk minden újszentiváni
lakost, volt katonatársat és érdeklődőt.
A Szegedi Bajtársi Klub vezetősége nevében:
Kispál Jenő nyá. őrnagy
a század utolsó parancsnoka
a Szegedi Bajtársi Klub elnökhelyettese

Tűzgyújtási tilalom
Tisztelt Újszentivániak!
Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek telefonon, hogy mikor
lehet tüzet gyújtani, tart-e még a
tűzgyújtási tilalom. Tájékoztatom
Önöket, hogy a faluban egy 2005ös önkormányzati rendelet értelmében folyamatosan tűzgyújtási
tilalom van, mely alól nincs fel-

mentés, így amikor nincs országosan elrendelt tilalom, akkor sem lehet a falu kül- és belterületén tüzet
gyújtani. A rendelkezés szerint:
„Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi
hulladékot belterületen égetni tilos!” „A község
közigazgatási területén avar, kerti-, és egyéb hulladék
égetése tilos.”
Tisztelettel:

dr. Szentirmay Sára, jegyző

Kerti munkát vállalok
Gondot okoz kertjének rendbetétele vagy rendben
tartása? Egész héten dolgozik munkahelyén, és
a hétvégi megérdemelt pihenést nem szeretné
fűnyírással eltölteni? Én segítek Önnek ezeket a
terheket levenni a válláról!
Ellátott területek: Tiszasziget, Újszentiván, Szőreg,
Deszk, Kübekháza, Szeged.
Akár nagyon elhanyagolt kertek, udvarok, nyaralók,
telephelyek, szántóföldek rendbetételét, parlagfű
irtást, kaszálást és a szórólapon szereplő egyéb
tevékenységek elvégzését vállalom, 18 éves szakmai
tapasztalattal.
Pontos, megbízható és minőségi munka, akár

határidőre! Ingyenes felmérés, ár megegyezés
szerint. Keressenek bizalommal!
•
•
•
•
•
•
•

Elhanyagolt területek helyreállítása
Fűkaszálás és zúzás
Parlagfű irtás
Permetezés és gyomirtás
Kertek rendszeres gondozása
Szántás és fogasolás
Fadöntés, -vágás, gallyazás
+36 30/985 2405

Köszönöm, hogy elolvasta hirdetésem!
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Szabó-Galiba Zsolt

Szentiváni búcsúk
Az utóbbi években Újszentivánra költözött fiatalok
többen kérdezték tőlem, miért van a falunak két
búcsú ünnepe? Szívesen közzé teszem a 2014-ben
erről írt újságcikkemet.
A templomszentelés évfordulójához és a templom
védőszentjének – Keresztelő Szent János születésének
napjához is kapcsolódik Újszentiván „új” templombúcsúja, amely június 24-re, vagy az ahhoz közelebbi
vasárnapra esik.
Szeptember 14-én, vagy ahhoz közelebbi vasárnapon
– az egykori Iskolakápolna felszenteléséhez és a Szent
Kereszt Felmagasztalásához fűződő – az újszentivániak hagyományos, régi búcsúja is természetesen

megmaradt. Így azon kevés szerencsés települések
közé tartozunk, ahol egy évben két búcsút is ünnepelhetünk. Az ünnepek között ki-ki válogathat nagy
melegben, vagy kellemes őszülő időben, vagy mindkét
alkalommal tarthatja családi ünnepét, vagy baráti
összejövetelét. Templomunkban mind a két alkalommal nagyon szép ünnepi szentmise van, a misén
résztvevők a Templom előtt szeretet-vendéglátásban
részesülnek. Kellemes beszélgetések, találkozások
színhelye ilyen alkalmakkor a Templom előtti tér.
Mindenkit szeretettel várunk ünnepeinkre.
Kádár-Németh Antalné

Folytatjuk a gyűjtést
Továbbra is folytatjuk a pénzgyűjtést a templom
körüli körmeneti járdára. Kérjük a civil szervezetek,
vállalkozók és az újszentivániak támogatását, hogy
szebbé tehessük egyházi ünnepeinket. Adományaikat
a templom előterébe elhelyezett kis perselybe névtelenül beledobhatják, vagy bármerre járok a faluban,

névreszóló átvételi elismervény ellenében átveszem.
Telefonhívásra is elmegyek az adott helyre. Telefonszámom: 06-20-932-0868
Kádár-Németh Antalné

Táborok képekben

Tánctábor

Jól megérdemelt strandolás

Tengerparti díszterítés

Születésnapi party asztal

Kísérletezés

Kíváncsi tekintetek
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Babacsomag átadók

Kiss Tamara (babakocsiban), Kiss Kamilla, Skara Alex, Vozár B. Dávid, Csende László Zsolt (babakocsiban),
Kiss-Sinkó Tímea, Kiss Gergő, Kádár Anita, Csende Réka Renáta, Kádár Sándor, Putnik Lázár, Timkó Lajos,
Timkó Róbert Áron, Ciger Mónika, Csanádi Erika

Kiss Gergely, Kiss Elza, Kiss-Podani Nóra Katalin,
Putnik Lázár

Putnik Alena, Putnik Lázár, Kerekes Norbert,
Kerekes Donát, Dr. Kerekes-Juhász Éva

Putnik Lázár, Jánkyné Hernek Krisztina,
Jánky Violetta, Jánky Árpád, Jánky Alíz, Csanádi Erika

Molnár Attila, Molnár Gréta, Molnár-Kindel Szilvia,
Molnár Zalán, Putnik Lázár, Csanádi Erika
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Születések
„Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!”
/Simon Ágnes/

2019. június 13-án megszületett
2019. június 29-én megszületett
Kiss Tamara (3540 g és 50 cm),
Kerekes Donát (3680 g és 53 cm),
Kiss-Sinkó Tímea és Kiss Gergő gyermeke.
Dr. Kerekes-Juhász Éva és Kerekes Norbert gyermeke.
2019. június 16-án megszületett
2019. július 4-én megszületett
Kiss Elza (3300 g és 49 cm),
Molnár Zalán (3360 g és 51 cm),
Kiss-Podani Nóra Katalin és Kiss Gergely gyermeke.
Molnár-Kindel Szilvia és Molnár Attila gyermeke.
2019. június 19-én megszületett
2019. július 10-én megszületett
Csende László Zsolt (3570 g és 50 cm),
Jánky Violetta (3350 g és 49 cm),
nevelőszülei Kádár Anita és Kádár Sándor.
Jánkyné Hernek Krisztina és Jánky Árpád gyermeke.
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a családoknak!
Házasságkötések
2019. május 23-án házasságot kötött
Sztojkó Csilla és Komjáti Mihály.
2019. július 4-én házasságot kötött
Kraszkó Emese és Barta Tamás.
2019. július 10-én házasságot kötött
/Antoine de Saint-Exupéry/
Maireisz Renáta és Sipos Iván Attila.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a pároknak!

„Élj, szeress, légy boldog,
És hidd el nekem:
Szeretni annyit jelent,
Mint élni valakiért,
s ez teszi szebbé az életet.”

Halálozások
„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.”

/Ady Endre/

Június hónapban elhunyt
Pap Gábor.
Július hónapban elhunyt
Veszelinov Dániel és Czékmán István.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Falunap képekben

Én és a kisöcsém előadás Koltai Róberttel

Körúti Színház színészei

Közönség az előadás közben

Állva tapsol a közönség
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Falunap képekben

Buknicz Boglárka pónifogata

Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita operett műsora

Tamáska Gabi

A lelkes közönség

3+2 együttes élő koncertje

A fáradhatatlan rajongók

Táncoló közönség

Mulatozás hajnalig...
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