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MEGJELENIK HAVONTA

A Katolikus templom ünnepi díszben a búcsú napján

Katolikus templom javítása
A szeptember eleji szélvihar megbontotta a katolikus templom tetejét. Maga a kár szerencsére
nem volt nagy, de a helyreállítása annál körülményesebb. Vállalkozókat kérdezgettem, ki tudna segíteni, mire eljutottam Berta Csabához, aki
a megbeszélt időpontban megérkezett emelőkosaras autójával. Hatalmas járművével szorosan
a templom mellé állt, beszállt az emelőkosárba,
és számunkra lélegzetelállító percek alatt helyre
rakta a cserepeket. Hálásan köszönjük Csabának
az önzetlen segítségét.
Kádár-Németh Antalné

Katolikus templom javítása

Októberi számunk tartalmából:
4. oldal: A Tisza-Maros szögben Újszentivánra
jött a legtöbb vállalkozás!
6. oldal: Választási tájékoztató
7. oldal: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
7. oldal: Vigyázat házalók!
7. oldal: Idén is tűzifa igénylési lehetőség
9. oldal: Az Újszentiváni Hagyományőrzők Köre
kirándulni járt

„

Régiós Bajnokokkal és Országos Bajnoki minosítéssel gazdagodott Újszentiván
2019. szeptember 7-8-án került megrendezésre
Kaposmérőn a Kassai Völgyben a Történelmi Íjász
Országos és Nemzeti Bajnokság. A versenyre 363
íjász kvalifikálta magát. A Kassai-völgy varázslatos, nyugodt hangulata, az épített táj összhangja a
természetes környezettel, a dombos vidék, csodálatos helyszínt adott a megmérettetésnek.
Mondhatjuk, hogy a történelmi bajnokságnak a
legautentikusabb környezetet kínálta Kassai Lajos
birtoka, mert a völgy jelenleg a világon legjobban
felszerelt lovasíjász-központ. A bajnokság pályaépítői kiválóan alkalmazkodtak a változatos terepadottságokhoz és ennek megfelelően igen technikásan alakították ki a Nemzeti Bajnoksághoz
méltó versenypályát. Egyesületünket Illés Evelin,
Csikós Edina és Szabó Gábor képviselte.

döntő fordulója. A verseny Csongrádon, a Várbirtokon került megrendezésre. 120 körüli íjász nevezett a versenyre.
24 db célt kellett leküzdeni az íjászoknak, amelyek
állatokból, ügyességi és lőlapos célokból álltak.
6. forduló eredményei:
1. helyezés: Rocskár Jázmin, Varga Vencel,
Illés Evelin, Csikós Edina, Gajdos Orsolya,
Gál Balázs, Ifj. Gál Balázs, Szabó Gábor,
Pintér János
2. helyezés: Ördög Tímea, Berta Norbert,
Bonyák Bence
3. helyezés: Szőke Nóra, Illés Dániel
Összesített Bajnoki Eredmények:
Régiós Bajnok: Rocskár Jázmin, Varga Vencel,
Gál Balázs, Gajdos Orsolya, Illés Evelin,
Szabó Gábor, Pintér János, Bonyák Bence
Bajnoki Ezüstérmes: Ördög Tímea, Ifj. Gál Balázs,
Illés Dániel
Bajnoki Bronzérmes: Szőke Nóra, Csikós Edina,
Berta Norbert, Puskás Tamás

Illés Evelin, Szabó Gábor, Kassai Lajos
és Csikós Edina a Kassai-völgyben

Eredményeink:
• Illés Evelin: Felnőtt Nemzeti és Országos
Bajnokság 11. hely 3. osztályú minősítés
• Csikós Edina: Nemzeti Bajnokság 4. Országos
Bajnokság 5. helyezés 1. osztályú minősítés
• Szabó Gábor: Nemzeti Bajnokság 2. Országos
Bajnokság 2. helyezés 2. osztályú minősítés
2019. szeptember 15-én került megrendezésre a
DAR- Történelmi Íjász versenysorozat 6., egyben

Az Újszentiváni Íjász S.E. csapata

Íjászaink a 2019-es évben eddig 62 arany, 37 ezüst
és 28 bronzérmet szereztek. Hajrá Újszentiván.
Szabó Gábor

Az újszentiváni Robin Hood
Szabó Gábor 6 éve kezdett el foglalkozni az íjászattal. Érdekes módon nem az indiános filmek
adták neki az ihletet, hanem nevelő apja, aki egy
Youtube videó alapján sílécből és fából készített
egy íjat, és azzal kezdtek el lövöldözni. Egy kicsit
később az egyik barátjánál már igazi íjat is kipróbálhatott. Ezek voltak az első lépések. Gábor első
igazi íját Amerikából rendelte és azóta egyre
komolyabban foglalkozik vele. Elárulta, hogy ő
úgynevezett reflex íjat használ, amely egy tradicionális íjak közé tartozik.
Gábor 2013-ban indult élete első versenyén, ahol
kategóriájában rögtön harmadik helyet ért el.
Az íjaszatnak többféle szakága is van. Lőnek többek között táblára és állatfigurákra is. Gábor
általában történelmi és 3D-s íjászatban versenyez. Nem egyszerű egy-egy verseny, hisz összesen 24 cél van, ebből 8 lőlapos, 8 ügyességi, ahol
mozgó célpontokat kell eltalálni és 8 3D-s, ahol
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állatfigurákra lőnek.
Ebben az évben több versenyen is részt vett Gábor és nagyon jó eredményeket ért el. Szeptember
elején Kaposmérőn volt az Országos és Nemzeti
Bajnokság, ahol kategóriájában 25 nevező indult,
amelyben a dobogó második fokára állhatott fel.
A hónap közepén pedig a Dél-alföldi Régiós Versenysorozat záró fordulójára került sor, ahol szintén kiemelkedően szerepelt.
Gábor elmondta, az adottságok mellett a jó íjászt
a szorgalom, a türelem, az alázat és a kitartás
jellemezi. A versenyekre való készülés sok időt és
energiát kivesz belőle, hisz naponta 120-150-et
lő. Ez olyan, mintha 3 tonnát emelne meg minden
nap. Arról is beszélt, mentálisan nem kell külön
készülnie a megmérettetésekre, hisz olyan sokszor volt versenyen, hogy ki tudja már zárni a
zavaró körülményeket és csak a cél lebeg a szeme
előtt.
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Szabó Gábor verseny közben

Télen teremben is tudnak gyakorolni és versenyezni is, így az íjászoknál nincs holtszezon.

A következő rangos verseny, amelyen indulni fog,
a 2020-as Országos Terembajnokság, amelyet február végén szoktak megrendezni. Tervezik, hogy
részt vesz a régiós versenysorozaton is, valamint
jövőre Magyarországon lesz a Történelmi Íjászok
Világbajnoksága, amelyen szintén szeretne elindulni. Ez óriási kihívás, hisz egy hét alatt minden
nap más típusú pályát kell teljesíteni és ott igen
magas találati százalékot kell teljesíteni.
Szabó Gábor 50 ezer forintos sporttámogatásban
részesült az újszentiváni önkormányzattól. Számára ez a pénz nagy segítség volt, hisz felszerelést vásárolt belőle, pontosabban nyílvesszőket,
amelyekkel sokkal jobban megy a lövés, így javult
a teljesítménye.
Vass Imre

Ismét találkoztak a radarosok Újszentivánon
2019. szeptember 14-én a Szegedi Bajtársi klub
szervezésében immáron 9. alkalommal került sor
a lokátoros bajtársi találkozóra a volt lokátoros
laktanyában. Az idő kegyes volt és az érdeklődés
szerencsére töretlen. Az érdeklődők megnézhették, bejárhatták a volt laktanya nyitott területeit,
csodálhatták a veterán járműveket.
A hódmezővásárhelyi katonazenekar térzenével
kedveskedett a jelenlévőknek. A himnuszt követően Csepi László nyá. őrnagy /a Szegedi Bajtársi
klub elnöke/ köszöntötte a megjelenteket. Kispál
Jenő nyá. őrnagy a század utolsó parancsnoka
megemlékezett az elhunyt munkatársakról. Köszöntőjében kiemelte hogy a század csaknem 50
évet állt a haza szolgálatában.

„
„
„
Kispál Jeno nyá. ornagy köszönto beszéde

„Itt a hivatásos katona meg tanulta csapatát hihetetlen magas szinten kiképezni és vezetni, azt
tűzön- vízen keresztül, a sorkatona megtanulta,
hogy az itt eltöltött idő nem értelmetlen időpocsékolás, hanem tényleg a haza fegyveres szolgálata,
és büszke volt rá, hogy itt szolgálhatott.
Ezen a helyen dolgozott és munkálkodott sok
olyan tiszt, tiszthelyettes, sorkatona, akik a hazavédelmében DÉL MAGYARORSZÁG légterét biztosították, sok más egyéb feladataik mellett.
Nagyon sok fiatalember tett itt eleget állampolgári kötelességének, teljesítette lelkiismeretesen,
becsülettel sorkatonai szolgálatát.”

Koszorúzás utáni csoportkép

Tartalmas és gyümölcsöző volt a kapcsolat a környék, gazdálkodó és termelő rétegével. A korosztályomban szoktam mondani, hogy annyi nincs
már hátra, mint amennyi eltelt, bár jó volna. Tisztelettel kérem mindazokat, akik itt teljesítették
szolgálatukat, hogy tekintsék szívügyüknek ezen
emléktábla előtti megemlékezést.
„Egy közösség csak akkor lesz magasabb rendű
(és eredményes), ha az egyén viszonzásul ad is
valamit ehhez a közösséghez a maga egyéni értékeiből. Ebből már az is következik, hogy a közösség annál értékesebb, minél tartalmasabb, önzetlenebb egyéniségek találkoznak benne.”
A megemlékező beszéd után a társadalmi szervezetek és a civilszervezetek helyezték el koszorúikat. A vidám baráti beszélgetés az Epreskertben
folytatódott, Félúton Dr. Vass László hő. ezredes úr
kertjében elhelyeztük a megemlékezés koszorúját
48-as hőseinknek emléket állító kopjafáknál. A
HM vendégművészei rövid idő alatt jó hangulatot
teremtettek. Jó volt emlékezni, egykori katonatársakkal felidézni a dicső múltat és megígérni, hogy
jövőre újra ugyanitt találkozunk.
Fényképek: Nagy Zoltán nyá. pv. alez.
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Kispál Jenő
nyá őrgy.
a század utolsó parancsnoka
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A Tisza-Maros szögben Újszentivánra jött a legtöbb vállalkozás!
A Bovira Zrt. képviselője és még néhány vállalkozó – elsősorban a volt lokátoros laktanya területén lévők – létrehozták a Vállalkozók Egyesületét, amelynek tulajdonképpen az a célja, hogy
megbuktassa a jelenlegi önkormányzat vezetését.
Ők azzal vádolják a település első emberét, hogy
Újszentivánon nagyon rossz helyzetben vannak a
vállalkozások. Azonban az adatok nem ezt mutatják. – mondta Putnik Lázár polgármester.
A térségi települések adatait összehasonlítva az
látható, Újszentivánon emelkedett legnagyobb
mértékben a vállalkozások száma, 2006-hoz képest megduplázódott, ma 285 vállalkozás található a településen.
A Bovira Zrt. vezetője, Borbély Sándor odáig ment,
hogy azzal fenyegetőzik, elköltözteti vállalkozásukat a településről. Emellett az egyesület kísérletet
tesz arra, hogy besározza az önkormányzatot, és
azt is megpróbálják elhitetni, hogy minden vállalkozónak rossz a településen. Érdekes módon, hozzám nem jutnak el ilyen negatív információk. Sőt,
sok vállalkozó keresett azzal kapcsolatban, hogy
nem értik, miért történik negatív hangulatkeltés
a településen. Amennyiben a laktanyában lévő
vállalkozások úgy gondolják, hogy nem tudunk
együttműködni, akkor nem a többi vállalkozót
kellene megpróbálni felhasználni önös érdekeik
megvédésére, hanem korrekt módon kellene hozzáállni a vállalt dolgaikhoz – tette hozzá Putnik
Lázár.
Hogy mire is gondolt? Nem elsősorban az 1 Ft-os
telekre, hanem a Bovira Zrt. ügyvezetőjével, Borbély Sándorral kötött telek adásvételi szerződésére, aminek nem teljesítése alapjaiban ingatta meg
az önkormányzat és a cég kapcsolatát. A cég alig
több mint nettó 600.000 Ft/db-ért vásárolt kedvezményesen 10 db telket a Dél-Nyugat lakóparkban. A szerződésben vállalta, hogy 2 éven belül
felépíti a házakat, valamint amennyiben nem
teszi, magasabb vételárat fizet, mert nem extraprofit biztosítása a célja az önkormányzatnak.
A kérdésem csak az, hogy miért nem teljesíti a
vállalt kötelezettségét, és miért várja meg, hogy
a bíróság mondja ki, fizetnie kell? Legyen szavatartó,s rendezze adósságát! – mondta Putnik
Lázár, aki röviden felidézte a történetet: A Borbély Sándor vezette vállalkozás a telkeket képviselő-testületi döntés értelmében 3000Ft/m2 ár
helyett kedvezményesen 800 Ft/m2 áron kapta,
mert jelezte, nagyon szeretné segíteni az újszentivánt választókat, sőt munkásainak is akar építeni.
Így, ha olcsón kapja a telket, ő is olcsóbban tudja
értékesíteni házait. Azt vállalta, hogy 2 éven belül elkezd építeni. Az adásvételi szerződést 2016
januárjában kötöttük meg, azonban 2017 novemberéig, amíg felszólítást nem kapott, semmi sem
történt. Ekkor is csupán azt jelezte, hogy nem
tud építeni, mert nincs kész az út s a belvízelvezető rendszer. Nem volt mit tennünk, be kellett
perelni a vállalkozót, aki hülyének nézi az önkormányzatot. Érdekes módon a telkei mellett - mind
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a két oldalon - addigra már használatbavételi engedéllyel rendelkező házak álltak, amelyekbe be
is költöztek. Az önkormányzat és a Bovira között
köttetett szerződésben kitételként szerepelt, hogy
amennyiben nem kezdi meg az építkezéseknek az
előkészületeit (például azt építési napló nyitásával), akkor ő vételár különbözetet fizet. Az önkormányzat célja az volt, hogy mihamarabb házak
épüljenek a telkekre, s ne extraprofit jelentkezzen
az olcsón megszerzett telkekből a vállalkozásnál.
Az már egy másik kérdés, hogy a telkeket most
jelen pillanatban is több mint 3 millió forintért
hirdeti oly módon, hogy az építkezést az ő általa
megbízott cég végzi.
Érdemes azt is kiemelni, hogy az önkormányzat
nemcsak a másfél százalékos iparűzési adóval
segíti a vállalkozásokat, hanem rugalmas ügyintézéssel és segítő hozzáállással is. Putnik Lázár
elmondta, mindig figyelemmel vannak arra, ha
egy-egy vállalkozás nehezebb helyzetbe kerül, és
nem tudja például fizetni az adókat, segítsenek
neki. „Nem a minden áron való pénzbehajtás a
célunk, mi azt szeretnénk, hogy egy vállalkozás
sokáig működjön a településen. Ezért mindig közösen keressük a fizetési nehézségek megoldásának lehetőségét, úgy, hogy mind a két fél, az
önkormányzat és a vállalkozás is érezze a megbecsülést” – tette hozzá. Ennek is köszönhető, hogy
szép számmal növekedett a településen a vállalkozások száma.

Természetesen, amennyiben valaki nem érzi magát jól a településen, akkor azt idekötni nem lehet.
De az sem lehet megoldás, hogy ha fenyegetést
kap egy önkormányzat bizonyos jól körülhatárolható vállalkozói körtől, akkor fülét behúzva
meghunyászkodik. Rengeteg munkája volt a képviselő-testületnek s személyemnek, hogy Újszentivánon ilyen mértékben növekedjen a vállalkozások száma. Ennek köszönhetően nem találunk
munkanélküli embert már a faluban. A Bovira Zrt.
is Szerbiából hozza munkásainak jelentős részét
dolgozni. „Nagyon örülök annak, hogy annyi vállalkozás működik településünkön, hogy az itt élők
gond nélkül el tudnak helyezkedni és verseny van
értük. 2006 óta pár alkalommal már fenyegette a
Bovira Zrt. a településvezetést (főleg mióta bepereltük a vállalkozást), de a település fejlettségének
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s a sok vállalkozásnak is köszönhetően már túlléptünk azon, hogy hagyjuk zsarolni magunkat!”
– hangsúlyozta a polgármester.
Putnik Lázár kitért még a laktanyai vállalkozásokra. Kiemelte, ott olyan vállalkozások találhatóak,
amelyeket dr. Talpai János hozott a településre,
most az általuk létrehozott egyesületük mögé állva állítja, milyen rossz Újszentivánon vállalkozónak lenni. Még az ő polgármestersége idején értékesítette az önkormányzat számukra alacsony
áron az ingatlanrészeket. Pl.: a Bovira Zrt. 2004ben bérelte a több mint 7 hektáros ingatlant,
éves szinten 11.250.000 Ft-ért. Ha éves szinten
ekkora bérleti díj folyt be a vállalkozástól, akkor
mindenki eldöntheti, jó üzletet kötött-e akkor az
önkormányzat, amikor közel 32.000.000 Ft-ért
értékesítette azt. Külön kiemelte, az 1 forintért
értékesített telket, amiből sose lett termálfürdő,
de az önkormányzat sem kapta vissza a területet,
s az egész egy átverés volt.

eladás
dátuma

cím

terület

vevő

ár

2005.
05.30.

Laktanya
út 42/C

4 ha
3591 m2

Czell-Gép
Kft.

8.750.000
Ft

2005.
07.14.

Laktanya
út 42/B

7 ha
1639 m2

Bovira Zrt.

2005.
05.30.

Laktanya
út 42/B

170 m2
+174 m2
föld

Bovira Zrt.

2005.
05.30.

Laktanya
út 42/B

4593 m2

Bovira Zrt.

2005.
08.03.

Laktanya
út

kivett 2 ha,
szántó 1 ha
7934 m2

Tisza-Maros
2005 Kft.

31.875.000
Ft

1 Ft

Mi mindig egy normális, konszolidált kapcsolatra törekszünk, de megvédjük a település érdekeit,
megköveteljük, hogy mindenki tartsa be a velünk
megkötött szerződését. Ettől nem tudunk eltekinteni, hisz nekünk a település és az itt élők a legfontosabbak. Nem elsősorban egy vállalkozói kör
érdekeit kell képviselnünk, hanem a település lakosaiét – zárta szavait Putnik Lázár.
Vass Imre

Munkásszálló - s ami mögötte van
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület kérésére az Mötv-ben garantált hatáskörömben eljárva, engedjék meg, hogy a
munkásszálló beruházással kapcsolatban kizárólag
ténymegállapításokkal tájékoztassam Önöket.
Nincs az önkormányzatnak kifizetetlen számlája
a projekttel kapcsolatban, elszámolni a projekttel
november közepéig kell, hiszen akkor zárul, s
nem volt szükség hitel felvételére sem.
Amennyiben hitelt kellett volna felvenni, 10 millió forint felett a Stabilitási törvény rendelkezései szerint a Kormány jóváhagyása kell, melyről a
Magyar Közlönyben tájékoztatót jelentetnek meg.
Ebből következően nincs az önkormányzatnak
adóssága. Jelzálog alapítására valóban szüksége
volt az önkormányzatnak, mert a minisztérium a
teljes támogatási összeget a szerződés aláírását
követően átutalta. A szerződés aláírásának feltétele volt, hogy az állam jelzálogot rakjon a
felajánlott ingatlanokra, mert ha netalán másra költötte volna az önkormányzat a támogatást, akkor ahhoz, hogy az állam visszakapja a
pénzét értékesítette volna a felajánlott ingatlanokat. Erre nem került sor, mert a beruházás megvalósult. Sőt az érintett ingatlanokról a
jelzálog át fog kerülni a megépített munkásszálló
ingatlanjaira tekintettel arra, hogy azokat 10 évig
nem lehet eladni, azaz elidegeníteni. Így ezen ingatlanokra elidegenítési jelzálog fog kerülni.

A házak egyenként 244,4 m2-sek, hozzájuk tartozik
közel 40 m2-es terasz. A pályázatban házanként
19 kW napelem is szerepelt, amely a fenntartási
költségeket hivatott csökkenteni. Az ingatlanok
fűtése elektromos fűtéssel (infraszőnyeg) történik. Az ingatlanok környezete járdával, burkolt
terasszal, parkolóval, kerítéssel, köz és belterületi rendezéssel (amibe az út is beletartozik)
megoldott. A lakások berendezéssel kerülnek
átadásra. A berendezési tárgyakhoz tartoznak
ágyak, szekrények, asztalok, székek, valamint
a konyhán kívül még mosógép, sütő, szárítógép,
hűtőgép, mikrohullámú sütő, Tv, vasaló is. Látható, hogy modern, teljesen felszerelt épületek
lettek kialakítva. A projekt zárásához csupán a
használatba vételi engedélyre van szükségünk.
Októberben szeretne az önkormányzat fásítani, s
cserjéket telepíteni.
A tájékoztató kizárólag tényeket tartalmaz.
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
jegyző

2019. október 5-én és 10-én
9-től 14 óráig
nyílt nap a munkásszállón.

Nézzük a projekt költségvetését.
A 4 db 3 lakásos társasházi projektre – ami tartalmazza a tervezést, a műszaki ellenőrzést, a
közbeszerzési szakértő díját, az épületeket és
annak környezetének a kialakítását valamint
a berendezési tárgyakat – az önkormányzat
371.376.400 Ft-ot költött.

Sok szeretettel vár mindenkit
Újszentiván Község
Önkormányzata!
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„
Felelosségteljesen adósság mentesen
6/2019 (III. 06.) Kh.
Tárgy: Újszentiván Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítása
2./ Újszentiván Község Önkormányzata a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény
3. § (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeit a
költségvetési évet követő 3 évre az alábbiakban állapítja meg:
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

2022.

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

Tárgy évben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

39 120

39 120

39 120

39 120

Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel

A fentiek alapján tehát az Önkormányzatnak nincs adóssága, nem tervez adósságot. Ha mégis sor
kerülne rá 2022 évig, akkor azt a saját bevételei 50%-ig tehetné meg, ezt látjuk az utolsó sorban.
Jelen határozat a 2019 évre megalkotott költségvetési rendelet kötelező melléklete, melyet a Magyar
Államkincstárba is megküldésre került.
A tájékoztató kizárólag tényeket tartalmaz.
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
jegyző

Választási tájékoztató
Az elmúlt napokban több kérdés érkezett a szavazás menetével, érvényességével kapcsolatban, így
a szavazás napi feladatokról ismét tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot.
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
6

újszentiváni választópolgár alapesetben három
szavazólapot kap:
- 1, megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre
adhatja le szavazatát,
- 2. 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.)
- 3. 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 a
fehér mellett zöld színű szavazólapot is és ugyanabban a szavazókörben, mint ahol a helyhatósági
választáson is szavaznak, kell leadni voksukat.
(nincs tehát külön kisebbségi szavazókör!!!)
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti,
illetve a lista mellett/felett lévő körbe helye-
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zett 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

„
Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Kedves Diákok!
A Bursa Hungarica honlapjára felkerült az aktuális
felhívás!
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.
További információkért nyugodtan keressetek a
Polgármesteri Hivatalban!
Üdvözlettel:

Bartalos Balázs

Óvodásaink nem unatkoznak
A 2019/2020-as tanév, zökkenőmentesen kezdődött el. Óvodánk, családias hangulatú intézmény.
A szülőket nevelőpartnereknek tekintjük, hiszen
az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést.
Nevelésünk nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, ezért az összhangban nevelés
elengedhetetlen követelmény számunkra. Intézményünk pedagógusai és az őket segítő kollégák
gyermekeket tisztelő, szerető, hivatásukhoz értő,
megújulni tudó, színes egyéniségek.
Szülőkkel egyeztetve alakítottuk ki a programokat,
és külön foglalkozásokat.
Elindult a gyógytorna, angol oktatás, logopédiai
foglalkozás. Októberben az ovifoci program
keretében óvodásaink újra rúgják a labdát.

Novemberben indul az úszásoktatás a Némó úszó
sulival. Terveink szerint egy küzdő sportot, táncoktatást és zenei különfoglalkozást szeretnénk
még elindítani.
Programokban sincs hiány. Szeptemberben, a
Napos Oldal Egyesület, érzékenyítő programmal
látogatta meg gyermekeinket. Októberben a Csiga
duó, novemberben a Mágikus trió, decemberben
Rózsás Viki látogat el óvodánkba.
Ha a kisgyermek harmonikus, barátságos óvodai
légkörben él, ha védettségben, biztonságban érzi
magát a nap minden percében, és minden nap
felfedezhet valami jót, szépet, érdekeset, akkor
öröm az óvodába járás!
Révész Rozália

”
Tuzifa
igénylése

Házalók
Tisztelt újszentiváni Lakosok!
Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy
közösségünkben újra megjelentek az engedély
nélküli házalók és egyéb árusok.
Kérem Önöket, hogy amennyiben ilyen vagy ehhez
hasonló tevékenységet végző, Önök által ismeretlen
személyekkel találkoznának, értesítsék a körzeti
megbízottat, helyi polgárőrséget.
Ne engedjenek illetékteleneket az ingatlanjaikba,
vigyázzanak értékeikre!
Tisztelettel:

Ismét lehetőség nyílik a téli fűtési szezonra tűzifa
igénylésére. Az önkormányzat célja, hogy a rászorultaknak, elesetteknek, a krízishelyzetben
lévőknek téli tüzelőanyagot tudjon biztosítani.
Az igénylést a Polgármesteri Hivatalban Pintér
Mónikánál lehet benyújtani 2019. október 31-ig
ügyfélfogadási időben.

Balla Csaba
polgárőr
Szentiváni Napló - 2019. október
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Újszentiváni Szerb búcsú és a felújított templom megszentelése
Ortodox templomról Újszentivánon először a letelepedés kapcsán tesznek említést. Az akkori leírás
kis gyékénnyel fedett fatemplomot ír le, melynek
tornya és harangja még nem volt. Három ablaka és
két ajtaja volt az akkori épületnek. Az akkori, Szent
Györgynek szentelt templom 1849-ben, a Szőregi csata kapcsán leégett. A helyi szerbek 1853.
október 25-én szentelték fel új, kőből épült templomukat. Az Istenanya elszenderedése ünnepnek
felszentelt templom búcsúnapja augusztus 28.,
mely az ortodoxok által követett Julián naptárban
augusztus 15-ével egyezik meg.
Hagyományosan ez évben is Nagyboldogasszony
napján tartották a templomi búcsút, a szerb családok és meghívott vendégeik. Az Újszentiváni Szerb
Pravoszláv Egyházközség és az Újszentiváni Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében
az Országos Szerb Önkormányzat támogatásával.

A búcsú az előző napi esthajnali istentisztelettel
kezdődött, a másnap délelőtti ünnepi misével és
a délutáni ünnepi vecsernyével folytatódott. A
vecsernyét a Budai Püspök Lukiján Úr celebrálta
és ez alkalommal megszentelte a felújított templomot is. Az ünnepi vecsernye után a Püspök Úr
átadta Veszelinov Dánielnének a Szerb egyház
által adományozott „Deszpota Sztefáná Lazarevitya” kitüntetést, amelyet az egyházközösségért
végzett áldozatos munkájáért ítéltek meg.
A felújítás érintette a templom teljes homlokzatát
a torony újrafestését és az 1931-ben elhelyezett
kereszt cseréjét. Az új keresztet, amely Belgrádban
készült, nagyon látványos módon egy daru segítségével alpinisták helyezték a torony tetejére. A
megközelítőleg 5 Millió forint kivitelezési költséget a helyi Szerb Egyházközség, a helyi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat, Újszentiván Önkormányzata, valamint a helyi szerb családok adományaiból sikerült biztosítani.
A templom szentelés után a Deszki Bánát néptáncegyüttes junior tagjai Levac és Belgrád környéki
táncokat mutattak be, amelyeket Dunai Péter
tanított be. Este 8 órától a helyi Civil Házban
vacsora és a Deszki Dukát zenekar várta a minden
évben megrendezett Szerb búcsú bál vendégeit.
Dunai József

A Deszki Bánát néptáncegyüttes bemutatója
A felújított Szerb templom az új kereszttel

A Budai Püspök Lukiján Úr átadja
Veszelinov Dánielnének a kitüntetést
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A Deszki Bánát néptáncegyüttes junior táncosai

Szentiváni Napló - 2019. október

„ „
Az Újszentiváni Hagyományorzok Köre kirándulni járt
Egyesületünk az idén is több műsorszámmal
mutatkozott be június végén a falunapok kulturális
programjában. Népdalkörünk új zenei felvételünk
segédletével, melyen a Rozsdamaró zenekar kísér
bennünket, kalocsai és rábaközi népdalcsokrokat
énekelt, műsorunkat dél-alföldi lakodalmassal
zártuk. Rajtunk kívül felléptek még az újszentiváni óvodások, valamint a helybéli nyugdíjas és
nagycsaládos egyesületünk tagjai is igen hangulatos
műsoraikkal.
Kísérőzenekarunkról, a szegedi Rozsdamaró zenekarról nagyon örvendetes híreket kaptunk, melynek tagjai (Nagy Gábor, Lipták Dániel, Csonka
Ferenc, Králik Gusztáv, Kisgyőri Krisztián) kezdettől fogva részesei műsorainknak, mindkét lemezünket velük készíthettük el. A 2018-as „Múltidéző”, újszentiváni hagyományőrzőkkel készített
lemez után idén a Rozsdamaró zenekar is elkészítette saját lemezét. A „MÉLY” című CD (a lemez
tisztelgés a nehéz sorsú, de büszke pásztorok, a
pásztorvilág előtt) a Budai Fonó Zeneház kiadásában jelent meg, szeptemberben a Dankó Rádió
népzenei műsora is bemutatta. Vajdasági prímásuk, Csonka Ferenc pedig Szabadkán, vajdasági
zenésztársaival készítette el „Katonasors” (emlékezés a délvidék I. világháborús áldozataira) című
lemezét. Nagy öröm számunkra is, hogy 2019-ben
Csonka Ferenc kapta meg a Halmos Béla vándordíjat, melyet 2015-ben adtak át először a legendás
népzenész és kutató emlékére. Az arra érdemes
művész Halmos Béla egykori hegedűjét kapja meg
egy éven át való használatra, pénzjutalommal,
koncert lehetőséggel. Igazán büszkék lehetünk a
Rozsdamaró zenekarra, mert 2015-ben, elsőként
szintén a Rozsdamaró prímása, Lipták Dániel
vehette át a Halmos Béla vándordíjat. A zenekar
mindkét prímása Halmos Béla vándordíjas!!! Dani
az első lemezünknél volt kísérőzenekarunk prímása, és kísért bennünket sok éven át, míg munkája
Budapestre nem szólította, Feri pedig második
lemezünkön és az utóbbi években dolgozott
velünk. Ezúton is köszönjük nekik a már évtizedes közös, élményekben gazdag és sikeres munkát, szívből gratulálunk nekik! Reméljük, hogy a
jövőben is lesz alkalmunk közös muzsikálásra a
most alakuló, készülő palóc műsorunkban.
Visszatérve a falunapi folklór műsorhoz, a kilátogatóknak a testvértelepülésekről érkező mesztegnyőiek „Aratás” c. műsorukkal, míg a csíkszentdomokosi néptánccsoport csíki táncokkal
mutatkoztak be, de igazán színvonalas, mozgalmas szerb táncokat láthattak a nézők a nagy
létszámú fiatal és lelkes csapat, a budakalászi
Rozmaring Szerb Táncegyüttes előadásában is.
Véleményem szerint az utóbbi évek legszínvonalasabb folklór műsorát láthattuk, megérdemlik a
közreműködő helyi és testvértelepülésről érkező
amatőr csapatok, civilszervezetek, kiknek sok évi
munkája, lelkesedése van egy-egy fellépésben,
hogy megemlítsük őket.

„
Újszentiváni Falunap 2019. Kultúrális musor

Falunapi bemutatkozásunkat követően nyári szünetet tartott népdalkörünk. A nyár utolsó hétvégéjén viszont pályázati keretek közt elnyert
önkormányzati támogatásnak is köszönhetően
kirándulást szervezhettünk. Egyesületünk fennállása óta először utazott csapatunk úgy, hogy nem
fellépésre készültünk. A kirándulás fő célja a nógrádi, palóc vidék megismerése, a hollókői vár és
az ófalu megtekintése volt. Az eredeti állapotában
megőrzött hollókői ófaluban, mely Magyarországon egyedüliként felkerült az UNESCO kulturális
és természeti világörökség listájára, a palócvilág
páratlan szépségű, gazdagságú néprajzi kincsét
láthattuk, ismerhettük meg.
„
Hollóko

A kétnapos kirándulás során odafelé megálltunk
Tóalmáson az Andrássy kastélynál, mely jelenleg
egy alapítvány tulajdonában van, de szombati
napokon látogatható, visszafelé pedig útba ejtettük a nemrég gyönyörűen felújított hatvani Grassalkovich kastélyt, mely a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak
ad otthont.
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arra jár, feltétlenül nézze meg! Az út során már
hazafelé, utoljára Cegléden álltunk meg, ahol a
város nevezetességei mellett a Kossuth múzeum
tárlatait is megnéztük. Itt őrzik az ország leggazdagabb, Kossuth Lajossal és a családjával kapcsolatos gyűjteményét. Kéziratok, ábrázolások, személyes használati eszközök, bútorok, kiadványok,
pénzek, kitüntetések, emléktárgyak alkotják ezt a
páratlan kollekciót. Néprajzi jellegű, a pásztorok
életmódját bemutató időszaki kiállítást is láthattunk.

Tóalmás – Andrássy kastély

Tápiószele – Cegléd

Hatvan – Grassalkovich kastély

Ha már útba esett, Tápiószelén megtekintettük a
Blaskovich múzeum szenzációs, egyedülálló gyűjteményét is. Az élménydús tárlatvezetés során
megtudtuk, hogy a kúria 1906-ban épült, és azon
ritka magyar kúriák egyike, amelyet nem fosztottak ki a II. világháború után. Ennek köszönhetően látható mai is eredeti, a művelt középnemesi
családok életmódját tükröző berendezése, tulajdonosai gazdag, értékes gyűjteménye. Ha valaki

Kétnapos, csapatépítő kirándulásunk során rendkívül sok érdekes, értékes látnivalóval gazdagodtunk, élményekkel eltelve, feltöltődve vágunk
neki az új szakmai évnek. Itt szeretnénk köszönetet mondani Balogh Istvánné Gyöngyinek, aki
segítségünkre volt a kirándulás lebonyolításában.
Próbáink továbbra is keddenként 18.30-tól az Újszentiváni Civil Házban lesznek, szeretettel várunk mindenkit, aki kedvet érez az énekléshez,
hagyományápoláshoz. Ha valaki szeretne többet
tudni a kirándulásról vagy népdalkörünkről, facebook oldalunkon fénykép albumainkat, feltöltött
videóinkat megtekintheti.
Tamás Zsuzsanna
Újszentiváni
Hagyományőrzők Köre
művészeti vezetője

Rendhagyó Halloween a Civil Házban
Tisztelt újszentiváni Lakosok!
Idén szeretnénk egy „rendhagyó” Halloween-i
ünnepet tartani falunk gyermekeinek, ebben kérnénk az Önök segítségét! Kérünk mindenkit, aki
szívesen fogadná a gyermekeket Október 31-én
(csütörtökön) 18:00 és 20:00 óra között, ezt
jelezze nekünk!
E-mailben a civilhaz@ujszentivan.hu címen, telefonon a 06-20/260 7577 számon, vagy akár személyesen is az Újszentiváni Civil Ház recepcióján!
Kérjük, töklámpás kihelyezésével vagy a lámpa
felkapcsolásával jelezzék, ha készek a kis rémisztőink fogadására!
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Az angol Halloween szó szerinti fordításban a
Mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában
élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - a
Samhain-t, vagyis „a nyár végét” és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a holtak Ura előtt.
Halloween szimbóluma, hosszú évszázadok óta a
kivájt töklámpás, az ún. Jack-lámpa, amely eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt távol tartotta a
gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak.
Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és
leleményes kovács volt. Olyannyira, hogy még az
ördögöt is megviccelte; mikor az eljött érte, hogy
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elvigye, Jack felzavarta őt egy hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa törzsére. Mivel
az ördög köztudottan irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott lejönni a fáról. Jack csak azután
engedte le az alvilági figurát a fáról, miután az
megígérte, hogy nem kísérti őt többé. Amikor Jack
meghalt, a mennyországba nem engedték be iszákossága és csínytevései miatt, ám a pokolban sem
találhatott otthonra, mert az ördög is haragudott
rá, amiért korábban túljárt az eszén. Ezért csak
odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol tüzéből, hogy legalább vak sötétben ne kelljen kóborolnia az idők végezetéig. Jack beletette a mécsest
egy kivájt fekete retekbe (más források szerint
répába) és azóta bolyong lámpásával a mennyország és a pokol között. A kelta retket (répát) az
amerikaiak időközben tökre változtatták, (állító-

lag azért, mert abból több volt nekik) és a világító
sárga gömb lassan Halloween szimbólumává vált.
Napjainkra már itthon is egyre inkább divatos lett
a Mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos
hangulata. Főleg a gyermekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő
ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek.
Az indulást Október 31-én, délután 16:00 órától
egy kis Halloween-re hangolódó kézműveskedés
előzi majd meg a Civil Ház nagytermében.
A gyülekező 17:30-kor kezdődik a Civil Házban,
ahonnan 18:00 órakor indulnak a rémisztőink,
csapataikkal és a kijelölt rémfelügyelőkkel.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Higgyék el, hulla jó buli lesz!

Babacsomag átadók

„
Putnik
Lázár,
„
„ Rita,
„ Sotiné Balog
Soti Édua, Soti Heléna, Soti Gyula

Putnik Lázár, Dr. Ulbert Mónika Szilvia,
Illyés Konstantin Sámuel, Dr. Illyés Szabolcs

Születés
2019. szeptember 16-án megszületett
Koczka Kinga Dóra
(3880 g és 50 cm),
Koczkáné Tóbiás Dóra Margit
és
Koczka Péter
gyermeke.
Koczka Péter, Koczkáné Tóbiás Dóra Margit,
Koczka Kinga Dóra, Putnik Lázár

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a
családnak!
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Házasságkötés
2019. szeptember 19-én házasságot kötött
Fohsz Bernadett
és
Czene József Péter.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az
ifjú párnak!
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/Juhász Gyula/
Szomorú szívvel,
soha el nem múló
szeretettel emlékezzünk
Bányai Jenőre
halálának 25. évfordulóján.
Emlékét szívemben őrzöm.
Felesége
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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

KÍNÁLATUNKBÓL
2019.10.04-2019.10.13-ig

COOP
CSIRKEMELL
SONKA
1799 Ft/kg helyett

COOP 4 TOJÁSOS
SZÁRAZTÉSZTA
MAKARÓNI
500G
259 Ft helyett

209

1299 Ft/kg

ŐRÖLT
PAPRIKA
ÉDESNEMES
II.O. ÉDES
50GR
319 Ft helyett

NEGRO
CUKORKA
CLASSIC
79GR
235 Ft helyett

199 Ft

149 Ft

3980 Ft/kg

1886 Ft/kg

Ft

418 Ft/kg

SZENTKIRÁLYI
ÁSVÁNYVÍZ
SZÉNSAV
MENTES,
SZÉNSAVAS
PET 1,5L
129 Ft helyett

PÖLÖSKEI
GYÜMÖLCSSZÖRP
MÁLA
33% ÜV.0,7L
499 Ft helyett

109 Ft

399 Ft

73 Ft/l

570 Ft/l

COOP
UHT TEJ
1,5% 1L
199 Ft helyett

169 Ft
169 Ft/l

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.

Eredmények a Megye III -ból

FC Szegvár SE V - ÚJSZENTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE: 1 – 10
ÚJSZENTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE - ZÁKÁNYSZÉKI KSK: 2 – 1
FÖLDEÁK TC - ÚJSZENTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE: 3 – 2
ÚJSZENTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE - Szegedi Pázsit SE: 2 – 1
RUZSA KSE - ÚJNTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE: 0 – 5
ÚJSZENTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE - FOLIAPLAST-BORDÁNY SK II: 1 – 3
KISTELEKI TE - ÚJSZENTIVÁNÍ ÍJÁSZ SE: 10 – 3
Az ÚJSZENTIVÁNI ÍJÁSZ SE a 7. forduló után 12 ponttal a tabella 6. helyén áll.

Pawlowski Roland
egyéni vállalkozó

Villanyszerelési munkákat vállalok!
30/455 2349
Mária utca 18.

Meccs közben

Termőhomok házhoz szállítva eladó!

Buknicz János
20/983 9364

Kiadta:Újszentiván Község Önkormányzata
Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Telefon: +36 (62) 277-021
Szerkesztőbizottság: Balogh Istvánné,
Szenczi Viktória
Nyomdai előkészítés: Szenczi Viktória
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 700 példányban.

