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Adventi forgatag
Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a nagy népszerűségnek örvendő újszentiváni Adventi
forgatag. Az Újszentiváni Önkormányzat által szervezett rendezvénynek ez évben a Civil Ház adott otthont.
A forgatagot a Kelemen László Szakgimnázium és Színitanoda Musical és Színjátszó csoportjának zenés összeállítása nyitotta meg, majd az újszentiváni óvodások tánca és adventi dalokból álló előadása követte, és Kukk Lívia
4. osztályos tanuló adventi dala zárta. Az ide látogatók megkóstolhatták a Salha Samir készítette kebapot, Tóth
Gyula pljeskavicáját és a Pranjko Zsejko által sütött grillkolbászokat. A Nyugdíjas Egyesület forró teát és forraltbort szolgált fel, míg a forralt pálinkát a Napraforgó Nagycsaládos Egyesület készítette és kínálta a vendégeknek.
A gyerekek a bölcsőde dolgozóinak segítségével apró karácsonyi díszeket készíthettek. A zenét a Party Fathers
szolgáltatta. Nagy népszerűségnek örvendtek az Idősek Klubjának süteményei és karácsonyi apróságai, az óvodai dolgozók és a Karitasz által készített díszek, Opauszkiné Adrienn tűzzománc alkotásai és Várszeginé Piroska
ajándéktárgyai.
Ezúton is köszönetet mondunk Cseszkó Ibolyának az eredeti pljeskavica receptért, Laczi Ferencnek a fölajánlott
grillsütőért, Császár Józsefnek a pálinkáért, a Polgárőr Egyesületnek a rendezvény biztosításáért és minden segítőnek az önzetlen munkáért.
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Kitüntették Czékmán Istvánt
Október 23-a alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát kapta Czékmán István, nyugalmazott alezredes. A
kitüntetést újszentiváni otthonában vehette át a radarszázad volt vezetője.
Akik a 80-as, 90-es években szolgáltak sor-, vagy hivatásos katonaként Csongrád megyében, jó eséllyel találkozhattak Czékmán István nevével. Az újszentiváni lokátorosok irányítója szigorú parancsnok hírében állt, ám beosztottjai szerették és tisztelték. A honvédelmi tárca sem feledkezett meg a volt katonáról, ezért a nemzeti ünnep alkalmából Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát kapta Simicskó István minisztertől. A kitüntetést Lipták József őrnagy, a szegedi Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda vezetője adta át a nyugalmazott tisztnek. Az önkormányzat nevében Juhász György képviselő méltatta
Czékmán István érdemeit. Kiemelte, hogy a helyi közösség
megbecsült polgára a mai napig a volt radarparancsnok.
Czékmán József megköszönte a kitüntetést és a rögtönzött
köszöntőt, majd elmondta, hogy 1977 március 1-én került
a községbe Szolnokról, hogy vezesse a honvédség 24. radarszázadát, és itt is vonult nyugdíjba 1998 szeptemberében.
Az itt töltött időszakra és a volt bajtársakra azóta is szívesen
emlékszik vissza, sokakkal a mai napig szoros a kapcsolata.
Czékmán István eddig 10 kitüntetést és több mint 30 dicséretet kapott. A helyi alakulat parancsnokaként is megbecsült
tagja volt a közösségnek, majd civilben is bekapcsolódott a
helyi közéletbe: volt alpolgármester és önkormányzati képviselő is.
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Óvodai hírek
Márton napi vendégség
November 11-én, Márton napján óvodánkba látogatott néhány
helyi nyugdíjas. Egész héten folyt a készülődés a fogadásukra.
Versekkel, dalos játékokkal és kézműves alkotásokkal vártuk
vendégeinket, akik szép ajándékokat és finom pogácsát hoztak
cserébe. E napon került bemutatásra nagycsoportosaink előadásában Szent Márton legendája is, melyből megtudhattuk,
hogyan lett egy katonából libák által „elárult” püspök. Libát
ugyan nem ettünk aznap, de reméljük, nem lesz igaz a mondás:
Aki libát nem eszik, egész évben éhezik.
Őszi tudásnapok
Az SZKTT óvodáiban minden évben megrendezésre kerül az „Őszi tudásnapok” elnevezésű program. Ilyenkor az
óvodapedagógusoknak lehetőségük nyílik a kistérségi óvodákban foglalkozások látogatására, bepillantást nyerhetnek
más óvodák mindennapjaiba. Ezek a napok nagyon hasznosak számunkra, hiszen egy-egy ilyen alkalommal rengeteg
ötletet szerezhetünk, tapasztalatot gyűjthetünk és megerősítést kapunk pedagógiai munkánkkal kapcsolatban. Óvodapedagógusaink Deszken és Szatymazon tölthettek egy-egy
délelőttöt. A program záró konferenciáját a mi óvodánkban
tartottuk, ahová meghívtuk a testvér óvodánk óvodapedagógusait a szerbiai Topolyáról. A rendezvényt Putnik Lázár
polgármester úr nyitotta meg és köszöntötte a közel 60 résztvevőt.
Mint minden évben, az idén is átadásra került a 2016-os év Kiváló Dolgozója elismerés. Az óvodapedagógusoknak járó Kiváló dolgozó címet kolléganőnk, Francia Ida kapta meg. Ő az óvoda mozgatórugója, türelmes, megértő, odaadó természetű
pedagógus, aki maximálisan élvezi a gyerekek, kollégák és a szülők bizalmát. Kiváló esztétikai érzékét tükrözi az egész óvoda
arculata, egy-egy rendezvény díszlete, ötletes eszközei, apró tárgyai, amellyel örömet okoz mindenkinek és mosolyt csal az
arcunkra. A cím elnyeréséhez gratulálunk és munkájához további sok sikert kívánunk.
Adventi kézműves délután
Az idén Advent első hetében rendeztük meg a hagyományos
karácsonyi kézműves foglalkozásunkat. A szülőkön kívül,
nagyszülők és testvérek is eljöttek. Olyan sokan voltunk, hogy
a tornaterem szinte kicsinek bizonyult. A szülők és a gyerekek
nagyon élvezték a közös alkotó munkát, nagyon szép ajándékok készültek, amiket a gyerekek boldogan vittek haza. A közösen átélt pillanatok nagyon fontosak, erősítik a gyermek-szülő
kapcsolatát és ünnepélyesebbé teszik az adventi készülődést.
Boldog, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk
mindenkinek!
Mikulás ünnepség
A gyerekekkel együtt már nagyon vártuk a Mikulás érkezését. Versekkel, dalokkal készültünk a fogadására. A nagyobbak rajzoltak, és levelet is írtak neki. Végre elérkezett a nagy
nap és megcsendült Mikulás bácsi csengettyűje. A gyerekek
izgatottan fürkészték az ajtót és boldogan köszöntötték amikor betoppant. Mikulás bácsi a „messzelátó” szemüvegével
régóta figyelte az apróságokat és dicséret mellett bizony egy
kis dorgálás is elhangzott. Virgácsot nem, de ajándékot mindenki kapott. A gyerekek hosszasan integetve búcsúztatták a
kedves vendéget, aki megígérte, hogy jövőre újra eljön.
Gulyásné Gál Éva
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Adventi gyertyagyújtás

Bölcsödei hírek
Tök jó nap a bölcsiben!
Hangulatosak és szépek a töklámpások, ezért úgy gondoltuk,
hogy a bölcsődében is készítünk a gyerekekkel együtt. Először csak messziről szemlélték a tököket, majd körbe járták,
és kanállal kezdték kivájni. A végére annyira megtetsztett nekik, hogy kézzel is neki láttak. Volt aki meg is kóstolta. Két
szép töklámpás készült, amiben minden reggel meggyújtottuk a mécseseket. A szülőknek is nagyon tetszett.
Bölcsődénkben járt a Mikulás!
December 2-án, családi délután keretében ismét meglátogatott bennünket a Mikulás. Minden gyermek izgatottan várta,
énekeket, mondókákat tanultak. A Télapó megérkezésekor ki bátrabban, ki félénkebben énekelt. A szülők és a gondozónők
is segítettek. Minden gyermek bátran odament a Télapóhoz, hogy a puttonyából kivegye az ajándékát.
A csomagot mindenki örömmel bontogatta, boldogan mutatták, amit benne találtak.
A Télapó búcsúzása után egy kis zsúr keretében a szülők egymással beszélgettek, gyermekeikkel együtt önfeledten játszottak. Vidám, eseménydús délutánt tudhatunk magunk mögött.
Bölcsődei dolgozók
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Daru Közhasznú Egyesület hírei
A DARU Közhasznú Egyesület a NEMZ-KUL-16-0041 azonosító számmal 6 hónapos programot szervezett, Olvasással a
cigány/roma kultúráért címmel, mely két verseny és egy külön rendezvény formájában valósult meg.
Az Olvasással a cigány/roma kultúráért elnevezésű pályázat címe megtévesztő: a kis tehetségek nem csak szépolvasási készségüket mutathatták meg és rajzos ügyességük is megmérettetésre került az októberben megrendezendő versenyeken. A
pályázatnak fontos célja a roma integráció elősegítése. Ennek megfelelően a rajzos megmérettetésre olyan újszentiváni 8 és
18 év közötti gyerekek nevezhettek, akik kedvenc roma meséjükhöz készítettek illusztrációt. A beérkezett pályaművekből
egy kiállítást szervezett az egyesület.
A NEMZ-KUL-16-0041 kiírás zárórendezvényére október 28-án került sor. A program megvalósítói ekkor adták át a rajzpályázat műveiből összeállított 2017-es kalendáriumot is, mely összesen 4 nyelven (romani, beás, magyar és angol) mutatta
be az elkészült műveket.
A támogatás összege: 450 000.-Ft.

Az Impro studio bemutatkozása

A szegedi székhelyű IMPRO STUDIO Művészeti és Oktatási Egyesület célja a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése és biztosítása. Közreműködés a színjátszás és a média
területein dolgozó és tanulni kívánó fiatal tehetségek, óvodás és iskolás korú gyermekek fejlesztésében, oktatásában,támogatásában. Közreműködés a színészi előadókészség
fejlesztésében, az ilyen irányú ismeretek terjesztése. Összefogni és kölcsönös támogatást nyújtani, közös programokkal, rendezvényekkel a Magyarországon és határon átnyúló amatőr és profi színházaknak, társulatoknak. Az elmúlt
években rehabilitációs foglalkoztatóként a szociálisan hátrányos helyzetű, illetőleg a testi fogyatékkal élő emberek támogatása, ingyenes oktatása, mentori feladatok ellátása is
feladatunkká vált.
Partnerszervezetként a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával segítséget nyújtunk a munkaerő piacra történő visszahelyezkedésben az arra rászoruló embereknek.
Szakmai középfokú oktatási tevékenység megvalósítása az
egyesület által fenntartott szegedi Kelemen László Szakgimnázium Színitanoda keretein belül történik. Az egyesület
céljának megvalósítása érdekében együttműködik a Szegedi
Nemzeti Színházzal, a Kecskeméti Ciróka Bábszínházzal, a
Szegedi Pinceszínházzal, minden állami, társadalmi- és gaz-

dálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, oktatási intézménnyel, amelyek segítik az Egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását.
Egyesületünk 2009-ben alapította meg az IMPRO Társulatot. Tagjaink előképzettséggel nem rendelkező, de a színjátszás iránt érdeklődő és tehetséget érző, valamint már színházi, színpadi tapasztalattal is rendelkező színjátszók. Az
egyesület több szegedi amatőr színjátszó társulatot támogatott anyagilag és szellemileg az elmúlt 10 évben. Ilyenek voltak Szegeden a Szegedi Egyetemi Színház, a társulatunkból
kivált Genéziusz színház, valamint az Azték színjátszó- és
tánccsoport.
A Szegedi Pinceszínházzal együttműködve évi több bemutatót tartunk és előadást játszunk, valamint jelentős számú
előadásunk van Szeged környező településein is. Középiskolások, egyetemisták, valamint nyugdíjasok is egyre sűrűbben látogatják előadásainkat. A friss színházi bemutatók
mellett alkalmi bemutatókat is készítünk, valamely kiemelkedő kulturális eseményhez igazodva. Missziónk, hogy a
Nemzetközi Színházi Szemináriumunk, valamint Reflexió
Összművészeti Fesztiválunk segítségével kulturális hidat teremtsünk az emberek és az alkotók közös valósága között.
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Recept

Civil Ház programja

Szilveszteri pogácsa
HOZZÁVALÓK
A tésztához:
50 dkg finomliszt, 25 dkg vaj, 1 kis pohár tejföl, 2 dl tej
2,5 dkg élesztő, 2 db tojás sárgája, só, 15 dkg reszelt
trappista sajt
A kenéshez: 1 db tojás
A tetejére: 15 dkg trappista sajt
ELKÉSZÍTÉS
A cukorral és langyos tejjel felfuttatjuk az élesztőt. A vajat elmorzsoljuk a liszttel, és a többi összetevővel tésztát
gyúrunk. A tésztát 20 percig kelesztjük, majd átgyúrjuk,
és még 40 percig kelesztjük.
Ezután kinyújtjuk ujjnyi vastagra, és éles késsel keresztben-hosszában sűrűn bevagdossuk. Kicsi pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tepsire tesszük. Pihentetjük 10 percet, majd felvert egész tojással lekenjük és reszelt sajtot
szórunk rá. Előmelegített sütőben 180 fokon kb. 20-25
percig sütjük. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

December - Január - Február

20.

18.30

Újszentiváni Hagyományörzők Köre

3.
4.
6.

18.30
18.00
18.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Fitness
Színjátszókör

10.

18.30
19.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

11.

18.00

Fitness

13.

18.00

Színjátszókör

17.

18.30
19.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

18.

18.00

Fitness

20.

16.00

Farsangi mulatság

24.

18.30
19.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

25.
27.
30.
31.

18.00
18.00
16.00
18.30
19.00

Fitness
Színjátszókör
Nyugdíjas Egyesület
Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

1.

18.00

Fitnessness

Év végi babonák
Állítólag ha december 31-én pénzt költünk, egész évben költekezni fogunk
- érdemes tehát az ünnepek közé időzíteni a szilveszteri partihoz szükséges
bevásárlást. Az ételek is nagyon fontosak: a malac szerencsét, a lencse és a
rétes gazdagságot hoz, a szárnyast viszont inkább kerüljük, mert a sertéssel
ellentétben elkaparja a szerencsénket. A legfontosabb tudnivaló, hogy olyan
lesz a jövő évünk, amilyen az óév utolsó napja, így szilveszterkor csak olyasmit csináljunk, amivel a következő 365 napot is szívesen töltenénk.

KEDVES DECEMBERI ÉS JANUÁRI SZÜLETÉSNAPOS ÚJSZENTIVÁNIAK!
Az újszentiváni önkormányzat nevében szívből gratulálunk, és szeretettel köszöntjük
Önöket, hetvenen túli születésnapjuk alkalmából.
Még nagyon sok, élményben, erőben-egészségben, boldogságban gazdag esztendőt
kívánunk az ünnepelteknek.
A Jóisten áldása, békéje kísérje Önöket életük végéig, kedves családjuk, barátaik,
ismerőseik körében.
Baráth Józsefné, Csizmadia Andrásné, Engelhardt János,
Kabók József, Kerekes Ferenc, Magyar Béla, Magyar Pál, Putnik Dafina,
Putnik Demeterné, Simon Lászlóné
Balogh László, Balogh Lászlóné, Barna Sándorné, Bodzán Balázs, Gorjanácz Velimirné,
Kádár-Német Antal, Kiss Lajosné, Kókai Julianna, Mihály Piroska,
Naszradi Józsefné, Orcsik Gábor, Pokornyi János, Putnik Vojin, Radics Lajosné,
Suta György, Temesvári Károly, Veszelinov Dániel
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Mikulás járt a községben
Idén is sok sok szeretettel és finomsággal látogatott el hozzánk a Mikulás. A támogatóknak köszönhetően 215 gyereknek
jutatta el a csomagokat, amit ezúton ismét nagyon köszönünk!
Almási László

Balogh Istvánné

Baráthné Kuczora Ildikó
Bodó Judit

Bodóné Halász Erika
Bodzán Balázs

BONT-ÁS Bt.

CBA - Top Diszkont
COOP Szeged Zrt.

Csipkebogyó Gyógyszertár
DARU Közhasznú Egyesület

EuroTs Spedíció Kft.
ÉRT-KER Kft.

Faktum Bútor Kft.
Fehér Trans Kft.
Global 21 Kft.

GY-PLUSZ KFT.

Határbástya Kft.
Juhász György

Kádár - Németh Antalné
LKW-Rent Kft.
Magyar Mária

Pannontölgy Kft.
Pásztor Jenő
Putnik Lázár

Putnik-Mayer Kft.

SZKTT Idősek Nappali
Ellátása
TE Tisza Express Kft.

UNIO STRADE Kft.

Kriszta
Révész Rózsika
Szécsi Faipari Kft.

Újszentiváni Nyugdíjas
Egyesület

Újszentiván Község
Önkormányzata

Újszentiváni Cigány Nem- Újszentiváni Polgárőr
zetiségi Önkormányzat

Napraforgó Nagycsaládos

Dr. Juhász Tibor

Rácz Róbert és Bogya

Egyesület

Zengő Alföld Kft.

Egyesület

Anyakönyvi hírek
Halálozás

Kiadta:

Józsa Józsefné (Damjanich u.9.)
Tóth Kálmánné (Mária u. 6.)
Schwéger Istvánné (Újvilág u. 30.)

Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak.

Bogya Kriszta
Nyomdai előkészítés: Bogya Kriszta

Születések

Silló Benedek
2016. 11. 20.
3570 gramm , 50 cm
Anyja neve: Dr. Ágoston Dóra
Apja neve: Dr. Silló Szabolcs

Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné,

Gál Petra Lili
2016.11.22.
3880 g, 52 cm
Anyja neve: Gál Irma,
Apja neve: Gál József

Jó egészséget és boldogságot kívánunk
a babáknak és szüleiknek!

Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.
Fotók: Bogya Kriszta, Magyar Mária,
Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

