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„ „
Beruházás gozerovel
„
Kerékpáros piheno látványterve

„
„
Épülo kerékpárút és kerékpáros piheno

Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program
SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEŽEVAC - KERÉKPÁRÚT
ÉPÍTÉSE (4. ÜTEM)
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Kövesdi Krisztián építésztervező művész által
tervezett pihenő településünk egyik újabb ékköve
lesz, melynek építése nyáron sem szünetel, ennek
eredményét láthatjuk is a Délnyugat lakópark területén. A Szerbia és Magyarország közötti együttműködés jegyében több ütemben készült kerékpárút.
Ám eddig nem épült olyan épület, ahol a kerékpárosok lepihenhetnének. Az újszentiváni beruházás
ezen változtat. A fiataloknak találkozási, közösségi térként is funkcionál majd az új épület. A biciklis pihenő elválaszthatatlan részét képezi egy

KRESZ-tanpálya a kisgyerekek részére, valamint
egy ugrató- és akadálypálya a nagyobbaknak, így
lehetőség nyílik az aktív pihenésre.
Mi nagyon várjuk már, hogy jövőre itt tölthessük
szabadidőnket. Remélem, ti is lenéztek majd!
Kövessék a beruházást facebookon: https://www.
facebook.com/KNESZECYC4/
Bartalos Balázs

Szeptemberi számunk tartalmából:

2. oldal: Bursa Hungarica ösztöndíj
3. oldal: „Igyunk egy csésze kávét...”
4. oldal: Itt a gyermek van a központban
8. oldal: Információ a választásról
9. oldal: NEA támogatás a polgárőreinknek

Egy újszentiváni olimpiai reménység

Papp László a Síkvizi Magyar
Bajnokságon a dobogó csúcsán

Papp László és Csanki Márk a Síkvizi Magyar
Bajnokságon párosban is remekelt

Az önkormányzat számára nagyon fontos, hogy
támogassa azokat a fiatalokat, akik kiváló sporteredményeket érnek el. Idén a 16 éves Papp
László kenus is kapott ilyen sportolói támogatást.
A fiatalemberrel nyári szünetének utolsó napján
beszélgettünk. Először mi más jöhetett volna szóba,
mint a Szegeden megrendezett Kajak-kenu világbajnokság, amelyet természetesen a helyszínen
követett végig. László elmondta, óriási élmény
volt számára a világbajnokság, ahol a nagy példaképei is indultak. Számára Kopasz Bálint győzelme
volt a legfelemelőbb. Ahogy mondta, szeretne ő is
egyszer a Maty-éren, ilyen fantasztikus szurkolók
előtt világversenyen indulni, erre pedig meg is
van az esélye. „Igaz, ehhez nagyon sokat kell még
dolgozni!” – tette hozzá mosolyogva. Távlati céljai
között természetesen ott szerepel az olimpiai
részvétel is. László elmondta, nem a jövő évi
tokiói olimpián való részvétel lebeg a szeme előtt,
hanem a 2024-es párizsira készül, és azért dolgozik,
hogy oda kijusson.
Ebben az évben az ifjú újszentiváni sportoló számos
kiemelkedő eredményt ért el. Májusban, Győrben
a Magyar Bajnokságon maraton távon, 15 kilométeren első helyezett lett, augusztusban pedig a
Síkvízi Magyar Bajnokságon háromszoros magyar
bajnok lett, egyesben, párosban és 2000 méteren
állhatott a dobogó legfelső fokára.
László 2011-ben kezdett el kenuzni, ahogy fogalmazott, megtetszett neki a sportág, jelenleg
az NKM Szeged Vízisport Egyesület versenyzője.
Nagyon sok idejét viszi el a sport, hisz hétköznap
napi két edzése van, szombaton egy és csak a vasárnap szabad. Az edzésen vagy az erőnlétet erősítik, vagy pedig eveznek és csiszolják a technikát.
„Az elsőt, az erőnléti edzéseket nem nagyon szere-

tem, de a vízen imádok lenni!” – mondta nevetve.
László elmondta, most ért véget a pihenés, ilyenkor
egy darabig nem fog lapátot a kezében, kikapcsol.
Például sokat van otthon, és többek között számítógépes játékokkal játszik. Augusztus végén azonban
már kezdődnek az edzések. Az első időben csak
újra szokták a kenut, de később már jönnek a
keményebb feladatok, a kondizás és az erőnlét
erősítése.
Ebben az évben még egy verseny vár rá, Pozsonyban
az Olimpiai Reménységek Versenye, ahol szintén
szeretne jól szerepelni. Párosban az aranyéremre
hajtanak, egyesben pedig a minimum cél a dobogó.
A sport mellett jut ideje tanulni is, általános iskoláját jó eredménnyel végezte el, és ősztől a Csonka
János Szakgimnázium és Szakközépiskola Rendészet és közszolgálat ágazatán tanul majd tovább.
László elmondta, az önkormányzat támogatását
elsősorban a versenyekre való utazásra használta
fel, és nagyon sokat segített neki ez az összeg
abban, hogy a versenyekre tudjon koncentrálni.
Vass Imre

Papp László a Síkvizi Magyar Bajnokságon

Ösztöndíj egyetemistáknak
Kedves Diákok!
Ne feledjétek figyelemmel kísérni a Bursa Hungarica honlapját (http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/) ahol, a napokban kerül
fel az idei felhívás! Regisztrációt követően az
önkormányzatnál beadott pályázatotokkal támogatást nyerhettek tanulmányaitokhoz. A támogatási rendszerben azok vehetnek részt, akik jelenleg aktív nappali szakos egyetemi hallgatók, vagy
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akik 2021-ben kezdik meg egyetemi tanulmányaikat szintén aktív, nappali tagozaton.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 5.
További információkért nyugodtan keressetek a
Polgármesteri Hivatalban!
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Bartalos Balázs

„Igyunk egy csésze kávét...” - Ismerjük meg jobban közösségünk tagjait
Beszélgetős rovatunk V. részében Kádár-Németh
Antalné, Éva nénivel ismerkedhetünk meg.

Éva néni és férje

Mint azt sokan tudják, Ön szívén viseli Újszentiván múltját és jelenlegi állapotát is. Ez miből
fakad? Ön is tősgyökeres újszentiváni. Ezáltal
alakult ki kötődése, vagy valami más az oka?
Kamasz lányként szüleimmel költöztem közel 60
évvel ezelőtt ebbe a számomra kedves faluba.
Szőregen születtem, férjem Tiszaszigeten, és
így félúton immár 52 éves házasságban élünk itt,
ahol mindketten nagyon-nagyon szeretünk. Hogy
ez miből fakad? SZERETETBŐL! Itt építettük
házunkat, itt nőttek fel gyermekeink, ide születtek
unokáink, hát hogyne szeretnénk itt! Megismertük
e kis falu viharos történelmét, szívünkön viseljük
jelenét, és talán még egy kicsit a jövőjét is.
Falunk segítése érdekében tett cselekedeteit
már díjazták is, 2012-ben, az Újszentivánért
Érdemérem átadásával. Láttuk már pár felhívását a Szentiváni Napló oldalain, de kérjük,
mondja el, hogyan kezd neki egy „akciónak”!
Mivel jól megismertük a falu történelmét, hát
sokszor adódik egy-egy szép vagy éppen szomorú
eseményre emlékezés. Ezekre a megemlékezésekre
alaposan fel szoktam készülni. Igen, próbáltam
néhányszor „akciózni”. Például a faluban készült
régi fényképek gyűjtésében nagyon-nagyon sokan
segítettek, és még most is előfordul, hogy a fiók
mélyéről előkerül egy-egy régi fénykép, ami
számomra „kincs”! Próbáltam „akciózni” a Szentiváni Napló oldalain a falu egy-egy kis részének
szebbé tételére, de sajnos nem igen jártam sikerrel. De nem baj, nekem, ha valami sokáig bántja
a szemem, hát megállok kisautómmal, kiveszem
a hátuljából a metszőollómat, kis fűrészemet és
megformálok, rendbe teszek egy-egy fát, bokrot.
Most hamarosan a templomkertünk fáit fogjuk
rendbe tenni, hogy szép koronái felfelé nőjenek,
alól pedig szép tiszta maradjon, hátha egyszer
lesz lehetőség egy igazi szép pihenőparkot kialakítani, ahol még a szabadtéri misére és egyházzenei
koncertre is sor kerülhet. Jelenlegi „akcióm”:
pénzgyűjtést kezdeményeztem a templom körüli
körmeneti járdára. Ha sikerül, emeli templomunk
értékét, szépségét. Szebbé teszi körmenetes
egyházi ünnepeinket.
Jelenleg, ha jól értesültünk, sekrestyésként
tevékenykedik templomunkban. Fontosnak

tartja Isten közelségét? Ön hogyan került közeli
kapcsolatba az egyházzal?
Jézus Krisztus minden ember szívében-lelkében
ott van: ezt úgy hívják, hogy SZERETET! Ez rajtunk múlik, hogyan tudjuk kamatoztatni. Az ember fiatalon házat épít, gyerekeket nevel, esetleg
még maga is tanul, rengeteget dolgozik, még
erős testileg-lelkileg. Az évek folyamán megfordultunk egy-egy karácsonyi, húsvéti ünnepi misén
is. De az évtizedek hamar elszállnak, kezdünk vis�szanézni életünkre, és kezdjük érezni, hogy valami
kimaradt belőle. Aztán elérkezik, amikor kezdünk
fizikailag, lelkileg is fáradni, esetleg betegeskedni,
vagy egyedül maradunk, vagy a családban történik valami rossz dolog, hát bizony egyre többször
hagyja el a szánkat: Istenem, segíts! … Igen, kell
egy kapaszkodó, egy vigasztaló, aki mindig veled
van, csak vedd észre! Hitünk megismerése, megélése hozzátartozik általános műveltségünkhöz,
életünkhöz és halálunkhoz.
Gyerekkorában mi szeretett volna lenni?
Gyógyszerész vagy tanító néni. Én az iskolában
nagyon jó tanuló voltam, de az akkori körülmények
nem tették lehetővé tovább tanulásomat. Két
műszakban dolgoztam, és a már cseperedő gyerekeim mellett érettségiztem le. Ettől függetlenül én
úgy gondolom és úgy is érzem, hogy nagyon szép
és értékes életet éltünk és élünk még most is.
Mi a kedvenc étele, és hol ette azt a legjobban
elkészítve?
Szeretem a jó magyaros ételeket, amibe beletartozik a tyúkhúsleves is. Ha én készítem, hiába
dicséri a család apraja-nagyja, nekem soha nem
lesz olyan íze és illata, mint az édesanyámé volt…
Mit csinál szívesen szabadidejében, ha pihenni
szeretne?
Kézimunkázni és közben magyar nótát hallgatni a
legjobb kikapcsolódás számomra!
Milyen könyvet olvasott utoljára? Szereti a
könyveket?
A tavasszal volt nálunk lakásfelújítás, ilyenkor
kerülnek elő régi, évtizedek óta nem látott
könyvek is. 40 év után jó volt egy régi kedvenc
regényemet újra olvasni. Annemarie Selinkó: Désirée
című könyve kicsit romantikus történetének hátterében egy egész történelmi korszakot (francia
forradalom idejét) is megismerhetünk. Szeretem
a történelemmel kapcsolatos könyveket, csak sajnos
kevés idő jut olvasásra.
Mit tenne, ha nyerne a lottón?
Én minden héten x forintot nyerek a lottón. Nem
tudom, mennyibe kerül a heti lottó, de más
szerencsejátékkal sem élek. Ha mégis valahonnan
rám mosolyogna a szerencse, hát természetesen
gyerekeimre osztanám.
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Horváth Brigitta
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Itt a gyermek van a központban

Az Újszentiváni Tölgyfa Óvoda dolgozói

Az Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2019.
szeptember 1-jén megnyitotta kapuit.
Révész Rozália elmondta, Balogh Tündével szívesen
áll a szülők rendelkezésére, amennyiben kérdésük,
kérésük van a változások kapcsán. Kiemelte, egy
régi óvodapedagógus, Kanyó Anita mellé, öt új
óvodapedagógus érkezett. Emellett két pedagógiai
asszisztens, valamint a dajka munkakörben dolgozók továbbra is az intézmény működését segítik.
Nagyon fontos, hogy az új óvodapedagógusok
között van zenei képesítéssel rendelkező zenepedagógus, és ez további lehetőségeket biztosít az
ide járó gyerekek számára. Az intézmény vezetője
kiemelte, minden csoportban dolgozik két óvodapedagógus, akinek a munkáját a pedagógia
asszisztensek és a dajkák segítik.
Révész Rozália az új munkatársak kapcsán elmondta,
a gyermekeknek meg kell szokniuk az új óvodapedagógusokat, de mindent elkövetnek, hogy ez
zökkenőmentes legyen. „Szerencsére már az első
pillanatban kiderült, nem lesz probléma, mivel az
új munkatársak is nagyon gyermekcentrikusak, és
számukra is a kicsik a legfontosabbak. Szerencsére
a szülők is bizalommal vannak felénk” – tette hozzá.
Balogh Tünde hangsúlyozta, már az első napok
tapasztalatai is azt mutatják, az átmenet zökkenőmentesen zajlik, mivel felkészült és lelkes pedagógusok érkeztek. Azok pedig, akik maradtak,
ugyanolyan lelkesedéssel és hozzáértéssel dolgoznak, mint eddig. A csoportfoglalkozások kiemelt
szerepet kaptak a mindennapokban, amelyek megvalósítása magas szinten zajlanak.
Arról is meséltek, hogy nagyon jó az intézmény
és a szülők kapcsolata, ez már a kezdetektől így
van. Nagyon sok olyan program van, amelyen a
szülők is részt vesznek, és így erősítik a közösséget
(pl.: kézműves délutánok, családi rendezvények).
De többek között például az óvoda bálon egy tetőre
gyűjtöttek, amely kivitelezése önkéntesek (Berczeli
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Csaba, Borbély Csaba) segítségével valósult meg.
Ezúton is köszönjük munkájukat. Az összefogás
eredményeként még biztonságosabb környezetet
teremtve a gyerekeknek. Kiemelték, nagyon fontosnak tartják, hogy az óvodapedagógusok és a szülők rendszeres kapcsolatban legyenek egymással a
mindennapok során, hisz ez szolgálja legjobban a
gyerekek érdekeit.
Az intézmény nevelési programja jelentősen nem
változik, inkább csak bővül. Azokat a programokat,
amelyekben eddig is eredményesen szerepelt az
intézmény, például a Zöld óvoda program, továbbra
is folytatják. Az angol foglalkozások is tovább
színesíti a mindennapokat. Emellett szeretnék
elnyerni az Erdei óvoda címet is, amelyre benyújtják
a pályázatot. Az intézmény továbbra is részt vesz
a Bozsik programban is, folytatják az ovi-focit.
Jelenleg 60 kicsi jár az óvodába, de ez még nem
jelent teltházat, vannak még szabad helyek. Igaz,
a bölcsőde szükségessé vált bővítése azt mutatja,
a jövőben is sok gyerek jár majd ide.
A jövőbeli tervekről szólva kiemelték, szeretnének
minél gyorsabban megvalósítani bizonyos alternatív programlehetőségeket az óvodán belül. Ilyen
az ovi-foci, valamint újabb sport- és táncfoglalkozások bevezetése. Igényfelmérés után az ősz
végén az úszás foglalkozás is elindul - zárta gondolatait Balogh Tünde.
Vass Imre

Felhívás papírgyűjtésre

Az Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2019.
szeptember 9-13-ig papírgyűjtést szervez. A gyűjtők az óvoda területén kerülnek elhelyezésre,
melyekbe minden nap 6-17 óráig várjuk felajánlásaikat. A tárolókba papír és könyv hulladék
helyezhető el, a kartondoboz kötegelve a tároló
mellé helyezendő.
Sok szeretettel várjuk felajánlásaikat!
Balogh Tünde
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„
Sikeres pályázatok valósulnak meg a befolyt adóforintoknak köszönhetoen
Az önkormányzatnak a település fejlődése érdekében
az állami támogatás mellett szüksége van a különféle adókból befolyt összegekre is. Újszentivánon
iparűzési adót, kommunális adót, építményadót
és telekakadót kell fizetni. Az ebből befolyt
összegek felhasználásáról kérdeztük Putnik Lázár
polgármestert.
A képviselő-testület azzal is támogatja a település vállalkozásait, hogy az iparűzési adó mértékét
1,5 százalékban határozta meg – kezdte a beszélgetést Putnik Lázár. Ez a környékbeli települések
többségében a törvényi maximum, azaz 2 százalék.
Ezzel a döntésével azonban a település rosszul jár,
mivel az állam „bünteti” azokat az önkormányzatokat, amelyek nem a maximális adót vetik ki,
mert a hiányzó fél százalékot nem adja oda a településnek (településünk esetén 12m Ft) a kötelező
feladatainak ellátására. „Az állam úgy van vele,
ezzel kényszeríti a településeket, hogy szedje be a
maximumot” – mondta Putnik Lázár.
Iparűzési adó mértéke
Ferencszállás

Deszk
Kübekháza
Klárafalva
Tiszasziget
Újszentiván

2%
2%
2%
2%
1,5 %
1,5 %

A befolyt iparűzési adót a költségvetésben meghatározott célokra költjük el – folytatta a polgármester.
Ebből a pénzből szépül, fejlődik a település. Lesz
belőle járda vagy például eszközök az óvodában,
de nagyon sok esetben a különféle pályázatok
önrészét biztosítja.
Most az egyik legnagyobb fejlesztés a településen az új piac megépítése lesz. Ennek a munkának is az adóforintokból befolyt összeg biztosítja a fedezet egy részét. Sajnos a jelenlegi piac
nem méltó már a településhez, és mindenképpen
szükségessé vált a fejlesztése. A terveket az önkormányzat saját költségére már elkészítette, és
október-november környékén indulhat az építkezés – mondta Putnik Lázár. Az új piacot az általános iskola sportpályájának helyén alakítják majd
ki. Ez több szempontból is előnyös lesz – emelte ki a polgármester. Egyrészt hasznosul a terület, másrészt az aszfaltos aljzat miatt költségeket is spórol az önkormányzat ezzel a döntéssel.
Az iparűzési adó mellett még három másik adónem van, amelyet fizetni kell Újszentivánon. Az
egyik a mindenkit érintő kommunális adó. Ennek
mértéke 2015 óta nem emelkedett, ingatlanonként 8 ezer forint, s nem is tervezik emelni. Ezt az
összeget az önkormányzat teljes egészében olyan
fejlesztésekre fordítja – például utak, járdák, parkolók, csatornák épülnek belőle – amelyek az itt
lakók életminőségét javítja. Többek között a kommunális adóból befolyt összegeknek köszönhetően

bővült ki az óvoda előtti parkoló, illetve készült
el a Dél-nyugat Lakóparkban lévő utcák makadám
borítása.
Amennyiben nagyobb mértékű fejlesztést akar
megvalósítani a település, akkor a kommunális
adóból befolyt összeget 1-2 évig halmozza, és utána
költi el. De ez az összeg akár egy-egy pályázat
önrésze is lehet, hisz a legtöbb esetben szükség
van erre.
Putnik Lázár elmondta, két másik adónem – az
építményadó és a telekadó – esetében a képviselőtestület az emelés mellett döntött. Azonban a megemelt összeg is alacsonyabb, mint a törvényi maximum. A polgármester kiemelte, erre az emelésre
szükség volt. A település önkormányzata három
bevételből gazdálkodik, az állami támogatásból,
amelyet a kötelező feladatok ellátására kell fordítania, a saját bevételekből, ahová az adóbevételek is tartoznak, valamint az egyéb bevételeiből.
Minden pályázatból megvalósuló fejlesztésnek –
amely a település fejlődését, épülését és szépülését
szolgálja – alapját és önerejét az adóbevételek és
az egyéb bevételek biztosítják. Mivel nagyon sok
sikeres pályázata van az önkormányzatnak, így
szükség van a bevételekre. Ezzel azonban nem a
magánszemélyeket szeretné terhelni az önkormányzat, hanem inkább a jól működő vállalkozásoktól kér egy kicsivel nagyobb hozzájárulást
a köz érdekében. Többek között most a bölcsőde bővítésére pályázik az önkormányzat. Néhány
éve, amikor belekezdett a település a bölcsőde
építésébe, sokan szkeptikusak voltak annak létjogosultságát illetően. Most pedig már bővíteni kell
az intézményt. Ez is azt mutatja, hogy az önkormányzat jól használja ki a pályázati lehetőségeit,
de ezek sikeréhez szükség van az adóbevételekre.
A telekadó belterületen szinte csak azokat a telektulajdonosokat érinti, akik beépítetlen ingatlannal rendelkeznek Újszentivánon. Putnik Lázár
elmondta, az adónem emelésével két célja is volt az
önkormányzatnak. Az egyik, hogy a telektulajdonosokat arra ösztönözze, minél hamarabb építsék
be a telket. Ez azért is fontos, hogy egységesebb
legyen az utcakép, ne éktelenkedjenek gazos,
elhanyagolt telkek a településen. A másik, hogy
megakadályozzák az ingatlanspekulációkat. „Azt
szeretnénk, hogyha valaki jelentősebb bevételhez
jut azzal, hogy (pl.: 2006 előtt csupán befektetési szándékkal) olcsón megvette az ingatlant és
drágábban adja el, valamilyen szinten, a telekadó
formájában járuljon hozzá a település fejlődéséhez” – emelte ki a polgármester.
Az építményadó a településen működő vállalkozásokat érinti. Putnik Lázár kiemelte, bizonyos vállalkozói kör nem értett egyet az emeléssel, túlzónak találja. „A képviselő-testület azonban úgy
látta, a településen működő vállalkozások eredményes működését figyelembe véve került meghatározásra az adó mértéke. A vállalkozások
jelentős része örül, hogy ha nehéz helyzete adódik,
akkor tud az önkormányzattal kommunikálni, s
nem mindjárt inkasszót kapva kerül kellemetlen
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helyzetbe, s átérezve ezt a fajta szerepvállalást,
ily módon is segíti a település fejlődését, amit az
egyre növekvő vállalkozói szám is mutat.”
Putnik Lázár egy valódi fejlesztés példáján keresztül
mutatta be, hogy miért fontosak az adóbevételek.
Elmondta, többek között a laktanyába vezető út
építés is pályázatból valósult meg. Ez a fejlesztés
nemcsak a településnek, hanem az ott lévő vállalkozásoknak is kiemelten fontos volt. Azonban az
önkormányzat nem kérte ezektől a vállalkozóktól,

hogy járuljanak hozzá a költségekhez, hanem a
településen működő valamennyi vállalkozó által
befizetett adókból fedezte az önrészt.
„A település folyamatos fejlesztése teszi szükségessé
ezeket az adókat. Természetesen a vállalkozásokat
minden tisztelet és köszönet megilleti, hogy befizetésükkel a közjavát szolgálják és támogatják Újszentiván fejlődését!” – hangsúlyozta Putnik Lázár.
Vass Imre

A SUTTOGÓ!
Nincs adóssága a településünknek

Önkormányzatunk nem úgy gazdálkodik, mint a
2006 előtt. Emlékszem, amikor dr. Talpai Jánostól
átvettük az önkormányzatot, akkor szembesültem
az ő gyakorlatával, miszerint, ha nem elég az
önkormányzati finanszírozás, akkor adjunk el
valamit (pl.: laktanya jelentős része, kisiskola,
orvosi rendelő, 1 Ft-ért 3,8 hektárnyi terület egy
wellness szállónak…). Amennyiben ez nem volt
elég, akkor a munkabérre vettek fel hitelt. 2000től 2006-ig munkabérhitel segítségével fizette az
emberek bérét a felelőtlen gazdálkodása miatt.
2006. év végéig, amikortól polgármester lettem,
még kellett igénybe vennünk munkabérhitelt.
Mára azonban a helyzet megváltozott! A
képviselőtestület szigorúan gazdálkodva mindig
előre tervezve, és gondolkodva teszi a dolgát.
Nem csinálunk mást, mint végezzük a dolgunkat, küzdünk, s megpróbálunk jól teljesíteni. Mi
azonban évről évre azt mondtuk, hogy vállalható költségvetésünknek kell lennie. Mint ahogyan
próbáljuk azt saját otthonunkban is. Sokat pályázunk, de nem költekezünk, főleg nem költekezhettünk felelőtlenül, arra várva, hogy majd valaki helyettünk fizet. Hitelt régebben maximum
beruházásokhoz vettünk fel, működésre nem.

Nő az ingatlanvagyon

A szigorú gazdálkodásnak is köszönhető, hogy a település ingatlanvagyona folyamatosan gyarapszik
(2006-ban 789.636.805 Ft volt, míg 2018-ban
2.634.622.842 Ft 2019. év végére közel 3 milliárd Ft-os ingatlanvagyona lesz a településnek. Pár
beruházást említve: bölcsőde, új óvoda, Epreskert
rendezvényház, belvízelvezető csatornák kiépítése.

A Jelzálog nem egyenlő a hitellel

A képviselőtestület úgy döntött, hogy vendégmunkások számára építsünk igényes munkásszállót.
Egyesek ebből valótlanságokat állítva politikai
előnyt szeretnének kovácsolni, s úgy beállítani,
hogy ide igénytelen, a településre nézve veszélyes
emberek kerülnek, és az ingatlanok értéke csökkeni fog. (Csak nézzenek utána mennyiért kelnek
ma Szentivánon az ingatlanok, és mennyiért keltek két-három éve). Ezzel a dologgal nem is kívánok többet foglalkozni, minősítse azokat, akik
hangulatkeltésre használnak egy olyan beruházást, amivel a település lakóingatlanainak száma
nő. A pályázat kiírása szerint, amikor támogatásban részesülünk, akkor az állam előre elutalja a
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teljes támogatási összeget, de ez csak úgy történhet meg, ha az állam garanciát kap arra, hogy ezt
az összeget e beruházásra fordítja az önkormányzat. A garancia alapja, hogy fel kellett ajánlani
ingatlant jelzáloggal való terhelhetőségre a beruházási összeg erejéig, a beruházás végéig, ami ez
év végén zárul, így a jelzálog lekerül az ingatlanokról. Látható, hitel felvételére nem került sor.

Intézményeink

–
picit
más
szemmel
Az intézmények közül az iskolát sajnos be kelett
zárni. Az újszentiváni gyerekek jelentős rész Szegedre járt, akik helyben gondolkodtak, ott pedig
anno a tiszaszigeti-újszentiváni közös egyházi
fenntartású iskola akkori igazgatója Süveg
József és Tiszasziget akkori polgármestere Bodó
Imre a két település közti közös testületi ülésen
hozott megállapodást megszegve kereste meg a
gyermekek szüleit levélben, személyesen, hogy ne
a közös fenntartású iskola újszentiváni iskolájába
vigyék a gyermekiket, hanem Tiszaszigetre. Ennek az lett az eredménye, hogy ki előbb ki utóbb,
de a szülők az oviból egyenesen Szegedre vitték
a gyerekeket iskolába. Ezért az alsó tagozat (1-4
osztály) gyereklétszáma (mindösszesen 18 fő) tovább apadt, így már a több éve tartó osztályös�szevonással sem működhetett az iskola. Bodó Imréék elérték a céljukat, településünkön megszűnt
az iskola, ezzel maguk alatt is vágták a fát, mert
a kevés gyereklétszám miatt ők is osztályösszevonással tudnak oktatni.
Az óvodai 2006-os kicsi gyermeklétszám (35
gyerek) elindult felfele. Régebben szinte semmit nem költöttek az óvodára, mondván nincs
pénz. Sem a személyi feltételekkel, sem az ingatlannal, sem az eszközökkel (játszótéri játékok, belső eszközök) nem törődtek megfelelően.
Az óvoda mindig is fontos volt a mi képviselőtestületünk számára, minden lehetőséget megragadtunk, hogy fejlesszünk. Az intézménnyel sokat
dolgoztunk, még olyan új ovi is épülhetett, aminek
csudájára járnak a megyéből. Már van műfüves pálya, megfelelő eszközellátottság, és remélem a ma
mindenhol megjelenő fluktuáció után a kiválasztott pedagógusok megállják a helyüket, amire számomra garancia a bölcsődéből is sokak által ismert
Révész Rozália lett az intézményvezető asszony.
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Putnik Lázár
polgármester

„
NEA támogatás a polgároreinknek
Az Újszentiváni Polgárőr Egyesület a Nemzeti
Együttműködési Alap által, Civil szervezetek
működési költségeinek támogatására, kiírt pályázatán 850.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás többek között:
kerékpár karbantartási költségre, üzemanyagköltségre, éjjellátó kamerára, formaruhákra,
bakancsokra, esőkabátokra fordítható.
A tagság nagy örömmel fogadta az önerő nélküli
pályázati támogatást, mert a legnagyobb szükség
a formaruhák és a bakancsok mellett a járőrözéshez
szükséges gépkocsik üzemanyagára van.
Vass Imre

Házasságkötés

2019. augusztus 16-án házasságot kötött
Szarvas Adrienn és Szilágyi Béla Tamás.
2019. augusztus 31-én házasságot kötött
Tóth Veronika és Sárdi András Mihály,
Szabó Anita és Papp Attila.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a
pároknak!

„
„
Bovülo parkoló

Újabb járdaszakaszok újulnak meg

Járdafelújítás a Rákóczi utcában

Parkoló építési munkálatok

Tisztelt Lakosok!

Kedves Lakosok!

Újszentiván Községi Önkormányzat támogatást
nyert a Belügyminisztériumtól járdák felújítására. Ezúttal a Rákóczi utcában, a Felszabadulás utcában, és az óvoda körül épül járda. A munkálatok augusztus végén kezdődtek. Az érintettektől
türelmet s megértést kérünk. A kivitelezést helyi
vállalkozók végzik.
Bartalos Balázs

Építési munkálatok folynak az óvoda és a Pokornyi
bolt közötti szakaszon. A már meglévő parkoló mellé
közösségi igényeket figyelembe véve 12 autó parkolására alkalmas gépkocsibeálló épül. Továbbá
gyalogos átkelőhely is kialakításra kerül. Ez nagy
segítség a boltba, óvodába, postára és cukrászdába érkezőknek.
Bartalos Balázs

„
Közmuvesítés
Kedves Lakosok!
A Major Lakópark területén kezdetét vette a közművesítés!
Bartalos Balázs

Termőhomok házhoz szállítva eladó!

Buknicz János
20/983 9364

„
Major Lakópark közmuvesítése
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Néhány fontos információ ismétlése a választásról
Tájékoztatás

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2019 (VIII.28.) Kh. határozatával megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot.
A HVB tagjai:
Várszegi János Zoltán (tag)
Dr. Kuli Iván (elnök)
Makuláné Hegedűs Andrea (elnökhelyettes)
Póttagnak:
Pásztor Jenő
Borbély Lili
A HVB címe: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
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 HVI-hez.
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 figyelembevételével. 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
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása)
miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelem:
/ a valasztas.hu honlapon
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019.10.09-én
16.00 óráig nyújtható be,
- ügyfélkapus azonosítással: 2019.10.13-án 12.00
óráig nyújtható be.
/ személyesen
- 2019.10.11-én 16.00 óráig nyújtható be.
/ postán vagy írásbeli meghatalmazással nem
rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó
vagy egyéb személy)
- 2019.10.09-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
/ írásbeli meghatalmazással rendelkező Meghatalmazott útján történő igénylés
- 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló
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bizottsághoz nyújtható be.
/ postán vagy írásbeli meghatalmazással nem
rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó
vagy egyéb személy)
- 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújtható be.
Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat,
aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát,
szükséges a személyazonosságot és a lakcímet
igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január
1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
• érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.
Tisztelettel kérjük a választópolgárokat, hogy
ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel
a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.
A fennálló jogszabályi rendelkezések alapján az
újszentiváni választópolgár alapesetben három
szavazólapot kap:
- megválaszthatja a település polgármesterét –
a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le
szavazatát,
- megválaszthatja a település önkormányzatának
képviselő-testületét, a település lakosságszámától
függően akár több jelöltre is leadhatja szavazatát.
Újszentivánon a képviselő-testület létszáma 6
fő, a szavazólapon a választópolgár tehát 1, 2,
3, 4, 5 vagy 6 jelöltre adhatja szavazatát a felsoroltak közül. (Fontos, amennyiben a választó
hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz).
- megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a
megyei listás szavazólapon 1 listára adhatja le
szavazatát.
- Fontos!!! Újszentiván községben szerb és roma
nemzetiségi választás is lesz. A helyi képviselőik
megválasztásán kívül a névjegyzékben magukat
nemzetiséginek valló állampolgárok kapnak ilyen
szavazólapot is és ugyanabban a szavazókörben,
mint ahol a helyhatósági választáson is szavaznak, kell leadni voksukat. (nincs tehát külön kisebbségi szavazókör!!!)
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Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista mellett/felett lévő körbe helyezett
két egymást metsző vonallal lehet.
A
választással
kapcsolatos
kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint
szavazóköri
névjegyzékhez
kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben
felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda: 6754
Újszentiván, Felszabadulás u. 7. Tel: (62) 277 021

A választással kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztatást Újszentiván község honlapján az önkormányzati választások 2019. menüpont alatt és/
vagy a www.valasztas.hu weboldalon talál.
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
HVI vezetője

„
Az Epreskert Csokoládé Muhely Szerencsen járt
Augusztus 24-25-én kínáltuk termékeinket a
Csokoládé Fesztiválon, amire hetekig készültünk
kis műhelyünkben. A Szerencsi vár színháztermében csokoládékkal vártuk az érdeklődőket,
nagy választékkal, sokféle ízzel. A vár oldalában
pedig kézműves kekszeket árusítottunk. Festői
környezetben zajlottak az események, koncertsorozatokkal tarkítva. Minden korosztály jól érez-

Temesvári Zsuzsa, Putnik Mila, Hollós Csabáné Mariann

hette magát, és közben majszolhatta a csokikat.
Volt ott étel, ital és sokféle szuvenírnek való. Beszélgettünk az ország különböző szegletéből oda
érkezőkkel, melyből kiderült, hogy nagy sikert
arattak gyümölcsös szeleteink és bonbonjaink.
Élményekben gazdagon érkeztünk haza!
Hollós Csabáné

Hollós Csaba és Temesvári Zsuzsa

Aranylakodalom

Születés

Horesnyi Mária
és
Hódi Mihály
1969. szeptember 6-án kötöttek házasságot.
2019. augusztus 13-án megszületett
Illyés Konstantin Sámuel (3400 g és 58 cm)
Dr. Ulbert Mónika Szilvia
és
Dr. Illyés Szabolcs
gyermeke.
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a
családnak!

Szentiváni Búcsú
Aranylakodalmatok alkalmából
gratulálunk, és még hosszú, boldog
együtt töltött éveket kívánunk!
A család

Kedves Lakosok!
Szeptember 15-én lesz az újszentivániak régi
hagyományos Búcsú ünnepe. Szeretettel várunk
mindenkit a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére,
és az azt követő agapéra.
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Csaba atya és Egyházközösségünk
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„
Közérdeku információk
HÁZIORVOSI RENDELŐ
Árpád utca 5.
+ 36 62 277 165
Dr. Juhász Tibor
Készenlét:
Rendelési idő:
Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:00
Hétfő: 8:00 - 12:00
+ 36 70 505 9573
Kedd: 12:00 - 16:00
Központi Ügyelet:
Szerda: 8:00 - 12:00
Szeged, Szilágyi utca 7.
Csütörtök: 8:00 - 11:00
+ 36 62 433 104
Csecsemő tanácsadás
Hétfő - Péntek: 16:00 - 8:00
11:00 - 13:00
Hétvége:
Péntek: 8:00 - 12:00
Péntek 16:00 - Hétfő 8:00
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kossuth utca 19.
+36 20 772 3552
Csanádi Erika
Fogadóóra:
Csütörtök: 8:00 - 10:30
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás:
Kedd: 8:00 - 10:00
Csütörtök: 11:00 - 13:00 (Háziorvosi Rendelőben)
Várandós tanácsadás:
Csütörtök: 8:00 - 10:00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Felszabadulás utca 7.
+ 36 62 277 021
Ügyfélfogadás
Hétfő: 7:30 - 16:00
Kedd: az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 7:30 - 17:00
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7:30 - 12:30
BÖLCSŐDE
Árpád utca 5.
+36 20 355 1519

ÓVODA
Felszabadulás utca 23.
+36 20 772 3559

POSTA
CIVIL HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Felszabadulás utca 23.
Árpád utca 5.
Hétfő-péntek:
+ 36 20 260 7577
8:00 - 12:00
Nyitvatartás
és
Hétfő - Péntek: 8:00-18:30
12:30 - 16:30
Szombat - Vasárnap: ZÁRVA
EPRESKERT VENDÉGHÁZ
Damjanich utca 10/C
Foglalás:
Málbáski Náda
+ 36 20 976 6826

SPORTCSARNOK
Damjanich utca 10/C
Bérelhető:
Pawlowski Katalin
+36 20 238 8589

FOGORVOSI RENDELŐ
HULLADÉKUDVAR
Kossuth utca 19.
Újvilág utca
+36 30 219 8293
FŐÚTI COOP
Nyitvatartás:
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
Felszabadulás utca 13.
Hétfő: szünnap
Dr. Gombás Ildikó
Nyitvatartás:
Kedd
- Szombat:
Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 6:00 - 19:00
8:00
12:00;
12:20 - 16:20
Hétfő: 8:45 - 15:15
Szombat: 07:00 - 19 .00
Vasárnap:
szünnap
Kedd: 13:00 - 19:30
Vasárnap: ZÁRVA
Szerda: 8:45 - 15:15
EZER CIKK Bt.
Csütörtök: 13:00 - 19:30
SZENTIVÁN COOP
(Pokornyi bolt)
Péntek: 8:00 - 12:00
Rákóczi utca 16.
Felszabadulás
utca 23.
Fogászati ügyelet:
Nyitvatartás:
Nyitvatartás:
Fogklinika (Szeged, Tisza L. krt. 64 - 66.)
Hétfő - Péntek: 6:00 - 19:00
Hétfő-Péntek:
Hétvégén és ünnepnapokon: 7:00 - 13:00
Szombat: 06:00 - 14:00
5:30 - 20:00
Fogpótlások javítása:
Vasárnap: 7:00 - 12:00
Szombat:
5:30 - 16:00
Rendelési időben, hétvégén és ünnepnapokon
Vasárnap:
6:00 - 12:00
Bajtai Gábor
Felszabadulás utca 39.
NEMZETI DOHÁNYBOLT ÉS LOTTÓZÓ
+ 36 70 775 5827
Felszabadulás utca 92.
CSIPKEBOGYÓ PATIKA
Nyitvatartás:
Újszentiván, Árpád utca 2.
Hétfő-pétek: 7:00 - 19:00
+36 62 641 446
Szombat: 7:00 - 16:00
Nyitvatartás:
Vasárnap: 8:00 - 13:00
Hétfő-Péntek: 08:00 - 18:00
Kiadta: Újszentiván Község Önkormányzata
Szombat: 08:00 - 13:00
Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
HÚSBOLT
Telefon: 06(62)/277-021
NEMES CUKRÁSZDA
Kossuth utca 20.
Szerkesztőbizottság: Balogh Istvánné,
Felszabadulás utca 40.
Nyitvatartás:
Magyar Mária, Szenczi Viktória
Nyitvatartás:
Vasárnap - Hétfő:
Nyomdai előkészítés: Szenczi Viktória
Hétfő - Kedd: szünnap
szünnap
Nyomdai kivitelezés:
Szerda - Vasárnap:
Kedd - Péntek:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
10:00 - 18:00
8:00 - 12:00; 14:00 - 17:00 Nyílvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Szombat: 8:00 - 12:00
Megjelenik havonta 700 példányban.

