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ÚJSZENTIVÁNI BÖLCSŐDE VII. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
2020. 02. 08-án a hetedik jótékonysági bál került
megrendezésre az Epreskert Rendezvényházban.
Évről-évre nő a rendezvényünket látogatók száma, az idén több mint 177-en roptuk a táncot, a
80-as, 90-es évek retro zenéjére. Bálunkon jelen volt testvértelepülésünk, Csíkszentdomokos
Polgármestere, Karda Róbert. A báli díszítést,
ami most a farsangot idézte, mint mindig a dolgozók készítették. Az asztalokon lévő virágdíszítést köszönjük Gál Irmának. A köszöntők után
egy kis műsorral kedveskedtünk a bálozóknak.
Felléptek a Classicon Kulturális Tánc és Sport
Egyesület táncosai. Rendszeres résztvevői országos és európa bajnokságoknak, ahol jó eredményekkel szerepelnek. A mostani versenyszámokat
a bálon láthattuk elsőként. A Naplemente című
előadást a bölcsis dolgozók és Szenczi Viktória adták elő valamint, meglepetés műsorral a bölcsődei

dolgozók férfi hozzátartozói léptek fel. A műsorszámokat a népes közönség vastapssal jutalmazta.
Ezt követően érkeztek a finom falatok. A vacsorát
Sport&Life biztosította a vendégsereg számára.
Az éjszaka folyamán a táncparkett szinte mindig
telve volt. A talpalávalót Ungi Tamás DJ szolgáltatta. A tombolasorsolás sokáig tartott, mert nagyon
sok és értékes tombolatárgy került kisorsolásra.
Ezúton szeretnénk mindazoknak megköszönni,
akik tombola felajánlásukkal ezt lehetővé tették,
és ezzel is támogatták bölcsődénket. A bál fergeteges hangulatban telt, a vendégek hajnalig ropták
a táncot. Köszönjük minden támogatónknak, hogy
felajánlásával, jelenlétével, munkájával hozzájárult a bálunk színvonalának emeléséhez, sikeréhez.
Bölcsőde dolgozói
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FA R S A N G A B Ö L C S Ő D É B E N
Eltelt egy év, ismét a farsang időszakát éljük, a
földi élet örömeit, bőséget és a tél végét ünnepeljük. 2020. 02. 14-én tartottuk szokásos farsangi
mulatságunkat. A készülődés már napokkal hamarabb elkezdődött. A bölcsőde farsangi díszbe
öltözött. A gyerekek álarcot színeztek, festettek és
farsangi dalocskákkal hangolódtak a mulatságra.
A családi délutánon gyermekek, szülők és nagyszülők is nagyon jól érezték magukat. Az együtt
játszás mellett, közös kézművességre is volt lehetőség. Az előre elkészített álarcokat ragasztással, színezéssel lehetett díszíteni. Az elkészült

műveket büszkén mutatták meg a gyermekek és
vitték haza. Nemcsak a gyerekek élvezték a kreatív foglalkozást, hanem a szülők is. A közös beszélgetések nagyon hasznosak voltak. A szülők
egymásnak is tudtak tanácsokat, ötleteket adni.
A gyerekek örömmel öltötték magukra a különböző kedves, ötletes és bájos jelmezeket. Vidám
zenére táncoltak, mulatoztak a családok. A hozzájárult támogatást köszönjük szépen a szülőknek.
Bölcsőde dolgozói

ÓVODA HÍREK
Véget ért a február. Az úszás második felvonása
rendben lezajlott. A gyerekek élvezték a lubickolást, és a vízzel is nagy barátságot kötöttek. Igény
esetén tovább folytatódik, hogy bátran élvezzék
a gyerekek a vízben töltött nyaralást. Dördül a
start pisztoly a cselgáncs tekintetében is, amely
márciusban indul a Deszki Sport Klub Júdó Szakosztály jóvoltából. Február végével óvodásaink is
búcsúztatták a telet. A gyerekek nagy izgalommal
készültek a farsangi mulatságra, csak úgy mint az
oviban dolgozók. Reggel már mindenki jelmezbe
öltözve érkezett. Jelmez bemutatóval kezdtük a
napot. A zsűrinek (Putnik Lázár, dr. Szentirmay
Sára, és Révész Rozália) nem volt könnyű fela-
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data az ötletesebbnél ötletesebb jelmezek láttán.
Négy kategóriában díjazták az ovisokat: legötletesebb, legkülönlegesebb, legviccesebb és legigényesebb. Nem csak a nyertesek kaptak finomságot, a részvételért is járt. A zsűri jóvoltából mind
a három csoport kapott tortát a kabala figurájuk
nyomán (maci, süni és nyuszi). A jelmezverseny
után ügyességi vetélkedőn vehettek részt a gyerekek, majd kezdetét vette a buli és a tánc. Végül a farsangi nap zárásaként az udvaron közösen
kiszebábot égettünk. Így biztosították, hogy sikeresen elkerüljön minket a tél, és jöhet a tavasz.
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Balogh Tünde

I. ÚJSZENTIVÁNI REJTVÉNYFEJTŐK VERSENYE

2020.02.07-én került megrendezésre az I. Újszentiváni rejtvényfejtő verseny. A jelentkező
gyermekek a verseny előtt már izgatottan várták a feladatlapok kiosztását, viszont a megmérettetés előtt pár perces kötetlen beszélgetés és
játék következett a rejtvényekről. A beszélgetést
követően megkapták a feladatlapokat, majd ismertettük a szabályokat. A feladatlapok megoldására 50 perc állt a rendelkezésükre. A feladatok
3 korosztálynak megfelelően lettek összeállítva.
Volt, akit megizzasztottak, és voltak, akik hamar

végeztek. Amíg a szervezők javították és értékelték a feladatlapokat, csoportos játékkal ütötték el az időt, így egy percre sem volt unalmas a
várakozás a gyerekek számára. Az idei verseny a
fiatal korosztálynak szólt, de jövőre szeretnénk,
ha még nagyobb létszámmal, igény esetén felnőtt
kategóriában is szervezhetnénk egy versenyt.
Gratulálunk a résztvevőknek és a helyezetteknek!
Szegedi Anita

FA R S A N G I M U L AT S Á G A C I V I L H Á Z B A N
2020. február 22-én, a megszokottaktól eltérően egy szombati napon került megrendezésre
a farsangi mulatság a Civil Házban. Hatalmas
meglepetésünkre rengetegen jöttek el a faluból,
a kicsiktől egészen a nagyokig, sőt volt, aki Szegedről utazott ide, hogy nálunk űzhessek a telet
a családjával. A gyerekek számára készültünk 4
féle kézműves asztallal, ahol nagy érdeklődéssel
és lelkesedéssel dolgoztak az ügyes kis kezek. Készítettünk a vendégeknek farsangi fánkot és bólét
is, aminek nagy sikere volt, hiszen a rendezvény
végére szinte nem maradt belőlük semmi. A jelmezversenyen 25 gyermek vett részt kreatívabbnál kreatívabb jelmezekben. A helyszínen a résztvevők oklevelet és édességeket kaptak a zsűritől,
de az igazi díjazás a facebookos szavazás alapján
fog történni. A kiszebáb égetésében Balla Csabától kaptunk segítséget. A rendezvény végét gyerekdiszkoval zártuk, melyen sok szülő is táncra
kelt a gyermekével. A helyszínen kihelyeztünk
egy dobozt, amibe mindenki beledobhatta, hogy
mit gondolt a mai eseményről. Nagyon örültünk
neki, hogy sokan jeleztek vissza, és szinte kivétel nélkül pozitív visszajelzést kaptunk. Minden
kedves szülőnek és gyermeknek köszönjük, hogy
eljöttek, reméljük, mindenki jól érezte magát, és
bízunk benne, hogy jövőre is hasonlóan vidám
farsangi hangulatban tölthetjük el ezt a napot.
Szegedi Anita
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S Z E N T S Z Á VA Ü N N E P S É G E K
Szent Szávát, a szerb oktatás és a kultúra védőszentjét ez évben is több helyen ünnepelték a
szerb tannyelvű iskolákban, óvodákban, valamint
általában minden olyan településen, ahol a nemzetiségi önkormányzatok és ortodox egyházközösségek működnek Magyarországon. 2020.01.25. én
16.00 órai kezdettel Budapesten a Tekelijánumban
(Budapest, Veres Pálné u. 17) a Szerb Országos
Önkormányzat rendezésében tartottak ünnepséget, ahol ünnepi beszédet mondott Szutor Lászlóné – elnökasszony, és Milos Vucsevity Újvidék
Polgármestere. Dr.Ljubomir Jancsikin Szent Száváról tartott rövid előadást. A deszki Bánát Junior
tánccsoportja Levac környéki táncokat adott elő,
majd Ruben Fridman és Miodrág Gyukin furulya
játékát hallgathatták meg a jelenlévők. Szent Száva kitüntetést kapott Milán Nedelkov. Veszelinov
Dánielné (Jelena )“најдражи учитељ“ (legkedvesebb tanár)elismerésben részesült a sok éves lelkiismeretes pedagógiai munkájáért. Az ünnepség

befejezéseként a Szerb Nemzetiségi Színház tagjai adtak műsort. Újszentivánon a hagyományos
Szent Száva ünnepséget 2020.02.01-én tartották
meg a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a z Újszentiváni Szerb Egyházközösség szervezésében.
A sok éve kialakult hagyomány szerint az istentisztelet után az iskolás gyerekek verseket szavalva emlékeztek meg Szent Száváról. Ilyenkor – az
ünnep komája- (az egyik szülő ) ez évben Putnik
Sándor ( Kum slave ) – egy szépen díszített kalácsot süttetett ( Slavski kolač ), valamint koljivót
készített ( dióval, fahéjjal,mazsolával, cukorral
ízesített főtt búza). Az egyházi szertartást követően a megszentelt kalácsot és a koljivót szétosztották a résztvevők között. A verset szavaló gyerekek kisebb ajándékot kaptak szereplésükért.
Dunai József

FELKÉSZÜLÉS A HÚSVÉTRA
Hamvazószerdával elkezdődött a szent negyven
nap, felkészülés a húsvétra. A nagyböjt során megkülönböztetett figyelmet szentelhetünk mindannak, ami akadályoz Isten felé. S az önmegtagadásnak is ez a lényege: - megtagadom, háttérbe
szorítom életem azon tényezőit, szereplőit, motivációit, melyek nem segítenek közelebb kerülni
Istenhez, embertársaimhoz s önmagamhoz. Nagyböjtben gyakran találkozunk Jézus megkísértésének történetével. De mikor s hogyan is kísért az
ördög? Elsősorban akkor, ha magányos vagyok.
Az egyedüllét azonban nem egyenlő a magánnyal.
Egyedüllét:- nincs körülöttem pillanatnyilag senki. Magány: -mindegy, hogy vannak-e körülöttem
vagy nincsenek; akkor vagyok magányos, hanem
tudom a lelkem kifejezni Istennek és embertársaimnak, ha nem tudom a bensőm feltárni. Jézus a
megkísértésekor a pusztában ugyan egyedül van,
de nem magányos - beszélget Istennel. Az ördög
első kísértése:- Változtasd a köveket kenyérré.
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Vagyis nem jó és rossz közt kell választania, hisz
a kenyérrel sok embert táplálhatna, csak ezáltal
a Teremtő egyetemes akarata a semmibe hullana.
Amikor tehát két egymást kizáró „ jó” közt kell
választanom, a kisebb jó mindig az ördög csele.
Második kísértése:-vesd le magad a templom párkányáról, majd megóvlak. Az ördög látványos, de
értéktelen szerepet szán Jézusnak.S pont ezt akarja nálam is, mint Jézusnál. Pazarold energiáidat
felesleges dolgokra, tündökölj, de mást ne tégy.
Harmadik kísértése: -Légy a föld királya, vagyis
önmaga árnyéka legyen. Azonban Isten nem az árnyékomat teremtette meg, nem az árnyékomat szereti, hanem engem teremtett meg s engem szeret.
S minden kísértés lényege, hogy alacsonyabb rendű, megsemmisíthetőbb értéket képviseljek, mint
amire valójában hivatva vagyok. S minden ami azt
akarja, hogy ne élj, ne szeress, ne hass, csak idegeskedj s add fel elveidet, illetve felesleges dolgokkal legyél elfoglalva, az ördögi eredetű. Hiszen
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ő azt akarja: Te ne te légy csak egy statisztikai adat. A földi élet egy lehetőség, hogy a
legmélyebb emberi vágyam teljesüljön, hogy
örökké éljek, ezzel szemben az ördög azt sugallja: - feledkezzél bele az életedbe s rendezkedj be úgy. mintha örökre itt maradnál.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek értékes nagyböjtöt.
Gyenes Csaba
Plébános

K O R O N AV Í R U S
Az utóbbi hetekben sajnos Európában is megjelent a koronavírus, ahogy ezt a médiumokban is
hallhatjuk. Egyelőre Magyarországon nincs veszély. Ez a vírus embert és számos állatfajt képes megbetegíteni, jellemzően madarakat és
emlősöket (pl.: macska, denevér). A vírus képes
állatról emberre terjedni, feltehetőleg denevérekből jutott át az emberre Kínában. Jelenleg az emberről-emberre terjedés a fő veszélyforrás, ami
cseppfertőzéssel (köhögéssel) és a fertőzött váladékokkal történő érintkezéssel terjed. A betegség
kialakulása azoknál lehetséges, aki fertőzött személlyel került kapcsolatba, vagy olyan területen
járt, ahol a folyamatos közösségi terjedés feltételezhető. A vírus okozta megbetegedések változó
súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi náthától a
súlyosabb légúti megbetegedésekig. Sajnos speciális gyógyszer, védőoltás még nem létezik ellene.

a levelet kihozza, vagy pék, aki a kenyeret megsüsse, vagy éppen egészségügyi dolgozó, hogy a
betegeket gyógyítsa, mert ők maguk is megbetegszenek. Fontos, hogy mi magunk is mindent
megtegyünk a betegség terjedésének megakadályozásáért. Az érintett területekre, országokba
ne utazzunk, vagy éppen onnan érkező emberekkel ne találkozzunk. A személyes higiénia fontos,
megfelelő szappanos kéz- és arcmosás, amikor
hazaérkezünk. Ha a betegség Magyarországon is
elkezdene terjedni, akkor kerüljük a zsúfolt helyeket, ahol kis helyen több ember tartózkodik.
Dr. Juhász Tibor
háziorvosuk

Lappangási idő 2-12 nap között van, ekkor tünetmentesen benne lehet a szervezetünkben a vírus.
A lappangási idő elteltével láz, kezdetben száraz,
majd hurutos köhögés, nehézlégzés, vagyis influenzaszerű tünetek jelentkeznek. A betegség gyakran
gyorsan, mindenféle komolyabb szövődmény nélkül lezajlik, de kb. minden 10. embernél okoz súlyosabb megbetegedést. Főleg az idősebb, több egyéb
betegségben szenvedő, legyengült általános egészségi állapotú emberek vannak nagyobb veszélyben.
Gyanús estnek minősül, ha valaki fertőzött személlyel érintkezik, vagy fertőzött területen járt
(Kína, Szingapúr, Hongkong, Japán, Dél-Korea,
Irán, Olaszország északi tartományai- a folyamatosan aktualizált lista a www.nnk.gov.hu
honlapon elérhető), valamint láz (több, mint 38
Celsius fok és/vagy köhögés és/vagy légszomj jelentkezik hirtelen jelleggel. Ebben az esetben a
beteg maradjon otthon, az orvosi rendelőbe vagy
a központi ügyeletre, mentőknek kell telefonálni.
A vírusfertőzés veszélye, azon kívül, hogy súlyos
szövődmények is kialakulhatnak, abban rejlik,
hogy viszonylag sokan és gyorsan megbetegedhetnek, és ez problémákat okozhat a mindennapi
dolgok intézésében. Például nem lesz postás, aki
Szentiváni Napló - 2020. február
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F E L S Z A B A D U L Á S U T C A N É V V Á LT O Z TAT Á S A
Tisztelt Lakosok!
A 2020. január 28-i testületi ülésen megbeszéltek szerint a Felszabadulás utca névváltoztatás ügyében az utca lakóinak véleménye kikérdezésre került. A képviselők közül
Tarjánné Kádár Piroska, Dunai József és
Bartalos Balázs házról házra járva jegyezte
fel, hogy ki melyik új utcanévre szavazott.
Fő utca, Szabadság utca, Nátly József utca
szerepelt a papíron, de a lakosok maguk is
javasolhattak utcanevet. Ez utóbbira nem
került sor. A közel 90 háztartást magába
foglaló Felszabadulás utcából 65-en szavaztak. Ebből 4 érvénytelen szavazat volt, mivel
ők továbbra is a Felszabadulás utca nevet szerették volna megtartani. Ahogy a mellékelt diagramon is látszik az
érvényes válaszadók összesen 61-en voltak, s nekik 85 %-a Fő utcára szavazott. Köszönjük szépen a megkérdezett lakosoknak az együttműködését és a válaszokat!

F E L E L Ő S K U T YATA R T Á S
Tisztelt Újszentiváni Lakosok!
Önkormányzatunkhoz egyre több bejelentés érkezett a kóborló, gazdátlan kutyák kapcsán, hatalmas
problémát okozva ezzel a falu lakosainak, hiszen
rendszeresen megrongálják a kerítéseket, és megtámadják a biciklivel közlekedőket. Azokon a péntekeken, amikor a szelektív szemetet szállítják, a falu
sokkal inkább hasonlít valami harcmezőre, mivel
a kihelyezett zsákokban is előszeretettel keresik az
élelmet a jószágok, és ennek köszönhetően a Hulla-

dékgazdálkodási Kft. munkatársai nem viszik el a
kihelyezett zsákokat, valamint jelentősen rontja ez a
látvány a falu arculatát. Felhívjuk minden kutyatulajdonos figyelmét, hogy aki a felügyelete alatt álló
kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, az szabálysértést követ el. Kérünk
minden lakost, hogy állataikat legyenek szívesek kerítésen belül tartani a falu és a közbiztonság érdekében!

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

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

A D Ó Z Á S S A L K A P C S O L AT O S V Á LT O Z Á S O K
HELYI ADÓ, GÉPJÁRMŰADÓ BEFIZETÉSI
HATÁRIDŐ: 2020. MÁRCIUS 16.
A napokban postázásra kerültek az első féléves „Adószámla kivonatok” , melyben tájékoztatást nyújtunk Önöknek ahhoz, hogy
határidőben tudják teljesíteni a helyi adó (építményadó, telek adó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adóelőleg, idegenforgalmi adó), gépjárműadó valamint egyéb
más fizetési kötelezettségeiket (pótlékok és
bírságok) önkormányzati adóhatóságunk felé.
A magánszemélyek többnyire postai úton – sima
postai küldeményként - kapnak értesítést. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek,
részükre elektronikusan a tárhelyekre kerül kiküldésre az adószámla-kivonat. /Ezért is fontos,
hogy szíveskedjen nézni a tárhelyeikre érkező
leveleket, illetve a postaládákat. Az adózó nyilvántartott adószámlájáról*, annak tartalmáról
és összegéről többféleképpen is tájékozódhat.
/*adószámla: az önkormányzati adóhatóság által
vezetett, az adózói fizetési kötelezettség és költségvetési támogatási igény, valamint az azokkal
összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyen-

leg szintű kimutatására szolgáló nyilvántartás/
Legegyszerűbb módja, ha ezt elektronikus
formában és módon teszi meg. Az Önt érintő adószámla bármikor és a nap 24 órájában lekérdezhető az elektronikus ügyintézési felületen. (Elektronikus Önkormányzati
Portál
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
Jelenleg, azon adózó kapott vagy napokon belül
fog kapni az elektronikus tárhelyére, vagy postán a megadott címére adószámla-kivonatot,
akinek 500 Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettsége van illetve lesz, 2020. március 16-ig az önkormányzati adóhatóság felé. Ez lehet tartozás,
vagy 2020. március 16-ig fizetendő adórész is.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni. A
számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik.
Kérjük a fizetési határidő betartását!
Tisztelettel:

dr. Szentirmay Sára
jegyző

K Ö LT S É G A L A P Ú Ö N K O R M Á N Y Z AT I B É R L A K Á S
Újszentiván Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Boján utcában lévő költségalapú önkormányzati bérlakás 5 évre történő bérbeadására.

1. A pályázaton részt vehetnek:

– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő
és egyedülálló személyek
– akik munkaviszonyból vagy mun¬kaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyból származó
rendszeres jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme igazolhatóan legalább
150.000,- Ft/hó
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
– 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót fizetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1.több gyermeket nevelnek
2.első lakásszerzők

3. Kizáró okok:

A pályázó(nak):
– a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
– 60 napon túli köztartozása áll fenn
– a pályázat beadásának évében települési krízistámogatásban, vagy lakhatási támogatásban részesült
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.

4. A lakás adatai:

A lakás helyiségei: 3 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 éléskamra, 1 előszoba.
A lakás alapterülete: 79,80 m2.
Komfortfokozata: összkomfort
Bérbeadás jogcíme: költségalapú
Szentiváni Napló - 2020. február
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Lakbér: a lakóingatlan bérleti díja, a képvise¬lő-testület által rendeletben megha¬tározottak szerint,
melynek összege: 393 Ft/m2/hó + földbérlet 14. 786 Ft + rezsi.

5.) A pályázatokat írásban Újszentiván Község Polgármesteréhez (6754 Újszentiván, Felszabadulás u.
7.) kell benyújtani 2020. március 27-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályá-

zati adatlap kitöltésével.
A lakás megtekinthető a feltalálási címen előzetes egyeztetést követően. (Polgármesteri Hivatal Pintér Mónika 06/62/277-021; 06-20/772- 35-58)
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. április 10.
Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül
köthető meg a lakásbérleti szerződés. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlő-kijelölés hatályát veszti.
Beköltözés: a szerződés megkötését követően 2020. május 1.

K Ö LT S É G A L A P Ú Ö N K O R M Á N Y Z AT I B É R L A K Á S
Újszentiván Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Dél-Nyugat Lakóparkban 3 szobás új építésű költségalapú önkormányzati bérlakás 5 évre történő bérbeadására.

1. A pályázaton részt vehetnek:

– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő
és egyedülálló személyek
– akik munkaviszonyból vagy munkaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme igazolhatóan legalább
150.000,- Ft/hó
– a pályázatot benyújtó személy ma¬gyar állampolgár
– 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót fizetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1.több gyermeket nevelnek
2.első lakásszerzők

3. Kizáró okok:

A pályázó(nak):
– a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
– 60 napon túli köztartozása áll fenn
– a pályázat beadásának évében települési krízistámogatásban, vagy lakhatási támogatásban részesült
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.

4. A lakás adatai:

A lakás helyiségei: 3 szoba, 1 konyha, 2 fürdőszoba, 2 WC, 1 éléskamra, 1 előszoba 1 kazánház
A lakás alapterülete: 88, 89 m2
Komfortfokozata: összkomfort
Bérbeadás jogcíme: költségalapú
Lakbér: a lakóingatlan bérleti díja, a képviselő-testület által rendeletben megha¬tározottak szerint,
melynek összege: 751 Ft/m2 + rezsi.

5.) A pályázatokat írásban Újszentiván Község Polgármesteréhez (6754 Újszentiván, Felszabadulás u.
7.) kell benyújtani 2020. március 27-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
A lakás megtekinthető a feltalálási címen előzetes egyeztetést követően. (Polgármesteri Hivatal Pintér Mónika 06/62/277-021; 06-20/772- 35-58)
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. április 10.
Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kéz¬hezvételétől számított 5 napon
belül köthető meg a lakásbérleti szerződés. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a
bérlő-kijelölés hatályát veszti.
Beköltözés: a szerződés megkötését követően 2020. május 1.
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A N YA K Ö N Y V I H Í R E K
Február hónapban házasságot kötött:

Marjanucz Katalin és
Relano Luque Cristóbal José

Sárközi Zsófia és Berta Péter
Sok boldogságot kívánunk a
pároknak!

Január hónapban elhunyt:
Joóné Ludányi Kornélia

Február hónapban elhunyt:
Csizmadia András Imréné
Gorjanácz Velimír
Katona Istvánné
Kiss Lajosné
Őszinte részvétünk a gyászoló
családoknak!

PROGRAMAJÁNLÓ MÁRCIUS HÓNAPRA
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1956 Ft/kg

Szentiván Coop ABC

Főúti Coop ABC

6754 Újszentiván, Rákóczi u. 16.

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 13.

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

H-P: 6:00-19:00
Sz: 6:00-14:00
V: 7:00-12:00

H-P: 6:00-19:00
Sz.: 7:00-19:00
V: Zárva

KÍNÁLATUNKBÓL

2020.03.16-2020.03.22.

FARMER
UHT TEJ 1,5 %
1L
229 FT HELYETT

COOP
ZALA FELVÁGOTT
1899 FT/KG HELYETT

1299

179

Ft/kg

Ft/l

BABA HABFÜRDŐ
KAMILLA MÉZ,
LANOLINOS
750 ML
1029 FT HELYETT

TCHIBO FAMILY ŐRÖLT,
ESPRESSO,
250 G
649 FT HELYETT

899

499

Ft/db

Ft/db

1199 Ft/l

1996 Ft/kg

PEPSI COLA
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ
1,75L
349 FT HELYETT

REGINA ECORING
TOALETT PAPÍR
2R. 8 TEKERCSES
749 FT HELYETT

299

499

Ft/db

171 Ft/l

Ft/db

62 Ft/tekercs

VÉNUSZ
NAPRAFORGÓ
ÉTOLAJ 1L
519 FT HELYETT

469

Ft/db

469 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.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy három csoportos óvodánkba szeretettel
várjuk a leendő óvodás gyerekeket.
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2020. április 29-30.
(szerda, csütörtök)
8.00 - 17.00 óráig

BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE:
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde
Újszentiván, Felszabadulás utca 23.
Tel.: +36/20-772-3559

Jelentkezéskor kérjük, hogy a szülő (gondviselő) gyermekével együtt
érkezzen, és az alábbi dokumentumokat hozza magával:
●
●

●
●
●
●
●
●

A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi
kiskönyve.
A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket
valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő
személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő
határozata.
Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.

Jelenleg futó programjaink: angol, úszás, cselgáncs, ovi foci, gyógytorna

Nyílt napok: 2020. április 6-7-8.

Állás lehetőség
Tisza Maros Szociális Szövetkezet
alkalmi illetve állandó, segéd- és építőipari
szakmunkára keres dolgozni vágyó embereket újszentiváni telephelyére.
Jelentkezni telefonon
+36-20-34-83-880 vagy e-mailben
(zoldkezelo@gmail.com) lehetséges.

Bányai Zsolt
teherfuvarozó
+36 20/229 9207

Tevékenységek:
- költöztetés
- fuvarozás
- nehéztárgy szállítás
koltoztetomanufaktura.segitek.hu
Kiadta:Újszentiván Község Önkormányzata
Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Telefon: +36 (62) 277-021
Szerkesztőbizottság: Szenczi Viktória,
Szegedi Anita
Nyomdai előkészítés: Szegedi Anita
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 700 példányban.

