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Polgármesteri újévi köszöntő
Tisztelt Újszentiváni Lakosok, Kedves Barátaim!
Minden évben úgy kezdődnek az új évi köszöntők, hogy ismét eltelt egy esztendő…
Ezúttal nézzük másképpen az idő múlását, kicsit nagyobb léptékben.
Eltelt tíz esztendő, amely – köszönet szülőfalum segítőkész, megértő és végtelenül szeretetreméltó lakosainak – a vártnál nagyobb
sikereket hozott. Nagyon nehéz időszakot tudhatunk magunk
mögött, de úgy gondolom, az esztendők sok-sok munkája meghozta a maga gyümölcsét. A képviselő-testülettel évek óta támogatjuk egyesületeinket. Építettünk új játszóteret, új buszvárókat,
kerékpártárolókat, új bölcsődét, új óvodát, új rendezvényházat,
kialakítottuk bővítéssel a civil házat, gondozási központot, ifjúsági
szállást, felújítottuk a sportöltözőt, a sportcsarnokot, az akkor még
működő iskola épületét, korszerűsítettük a polgármesteri hivatalt,
egészségházat, szekérszínt. Megoldásra került a belvízelvezetés a
kritikus utcákban, kerékpárral el lehet jutni külön kerékpárúton
Szegedre s Keresztúrra, a régi lokátoros laktanyához ... Most tovább nem sorolnám az ismert vagy akár már a feledés homályába
veszett eredményeket, örömöket, sikereket.
Sokkal fontosabbnak tartom mindannyiunk szempontjából azt a
jól érezhető, szívet melengető szeretetvezérelt összekovácsolódást,
amely értelmet ad közös munkánknak, segít szert tenni igazi baráti kapcsolatokra, és jövőbeli tevékenységünk valódi hajtóerejét
kiépezi. Voltak félelmeink, örömeink, mint ahogy voltak jó és
rossz döntéseink is. Nem tudunk, de nem is akarunk csalhatatlan,
tévedhetetlen színben tündökölni. Egy azonban egészen bizonyos:
Egyre jobban összeszokunk, egyre többen értjük és érezzük munkánk súlyát, döntéseink következményét. Azt gondolom, hogy a
kölcsönös egymásra figyeléssel, megértéssel, szeretettel a következő évet, éveket bátrabban kezdhetjük el.
Az elmúlt évek legfontosabb tanulsága számunkra, hogy az Önök
hathatós segítsége és megértése, iránymutatása nélkül nem létezik
hatékony önkormányzati munka.
Tevékenységünkkel kapcsolatban szükségünk van az Önök véleményére, bizalmára, a netán adódó kellemetlenségek megértésére, hisz mindent azért teszünk, hogy ez a falu élhetőbb településsé
váljon.
Önök hogyan látják? Az lesz-e, lett-e?
Erre a kérdésre, hogy megtaláljuk a választ, vissza kell tekintenünk a múltunkba, a tegnapokba, az elmúlt évtizedre, évtizedekre, s csak ekkor érezzük, értjük meg, hogy milyen nagy súlya van
egy település történelmének, milyen hatalmas örökséget hagytak
ránk elődeink, mekkora erkölcsi, szellemi vagyonnak vagyunk az
örökösei. Mert az emlékeink mindig erőforrások számunkra. Még
az egyébként sebet ejtő emlékeink is képesek erőt adni, de sokkal
jobban melengetik lelkünket az olyan emlékek, melyeket a jóság,
a szépség, az öröm, a jókedv és boldogság eredményez. Remélem,
egyet értenek velem abban, hogy ezt a települést csak közösen, közös akarattal, együttes erővel tudjuk eredményesen vezetni.
Kedves Újszentivániak!
A mi csodás településünknek a múltban és a jelenben is voltak s

vannak értékesebbnél értékesebb emberei. Nélkülük nem tartana
ott a falu ahol most áll. De a jövő is reménnyel teli. Hiszen van már
több karate világbajnokunk, élvonalban küzdő kézilabdásunk,
csodásan táncoló hastáncosunk… Egyre nagyobb a közösségi
rendezvényben segítő nyugdíjasok, óvodások, és diákok száma.
Ez is adjon motivációt nekünk, hogy van kivel, és van kiért együtt
dolgoznunk.
Mert aki részese az újszentiváni mindennapoknak, tudnia kell,
hogy számíthatunk a másikra bajban és örömben egyaránt. Remélem, 2017-ben megvalósulnak az álmaik. Szívből kívánom, hogy
kedvesek, mosolygósak derűsek legyenek napjaik, s ha úgy érzik,
segíthetünk, akkor bátran forduljanak hozzánk.
S ha megengedik, kívánok Önöknek a képviselő-testület nevében
az esztendőre erőt, egészséget, sikereket, na meg a lottó ötöst!
„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Új Esztendőt nékünk.”

polgármester
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Közös ügyünk a környezetünk
Tisztelt Környezettudatos Lakos!
Kérjük, hogy a sárga zsákba történő hasznosítható hulladék elhelyezésekor, az alábbi útmutatás alapján járjon el:

Sárga zsákba helyezhető

Ne helyezze a sárga zsákba

Papír hulladék
Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajtogatva
(hungarocell nélkül), szórólapok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, prospektusok, elhasznált füzetek.

Papír hulladék
Használt papír zsebkendő, szalvéta, egyéb szennyezett papír
(pl. zsíros, olajos papírok, csokis papírok, jégkrémes papírok, stb.), műanyag borító, matrica.

Műanyag hulladék
Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE
flakonok (kozmetikai flakonok), nylon szatyor és zacskó,
többrétegű italos karton (üdítős és tejes dobozok).

Műanyag hulladék
Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos, stb. műanyag dobozok (kimosva sem), műanyag poharak, evőeszközök, egyéb
szennyezett műanyag.

Fém hulladék
Fém csomagolási hulladékok (üdítős, energiaitalos és alkoholos italos dobozok, konzerv dobozok).

Fém hulladék
Olajos, festékes, vegyszeres fémdobozok, és egyéb fémhulladékok.

Amennyiben a sárga zsák tartalma nem felel meg a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek, akkor a szolgáltató munkatársai nem
szállítják el, és figyelmeztető címkével látják el azt.
Az üveget, üveg hulladékot soha ne tegye bele a sárga zsákba, mert azok a kézi válogatás során eltörnek, és a szilánkok balesetveszélyesek. Azokat szíveskedjen a legközelebbi hulladékgyűjtő szigeten elhelyezni, illetve hulladékudvarba beszállítani.
További információt a hulladékudvarok és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedéséről a szolgáltató weboldalán, az alábbi
címen találhat: www.szkht.hu .
Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzete környezetminősége javításához.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Újszentiván Község Önkormányzata pályázatot hirdet helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 2017. évi vissza nem térítendő támogatására. Pályázaton részt vehetnek azok az egyesületek, amelyek Újszentiván település jó hírének keltésére, megőrzésére
törekszenek.
A támogatás két fő célja a civil szervezetek működésének elősegítése, valamint különböző programokra, rendezvényekre való felkészülés és lebonyolítás támogatása. A pályázat benyújtható anyagi és természetbeni támogatásra. A pályázat keretében kérhető
támogatás legmagasabb összege 200.000 Ft, amelyből maximum 150.000 Ft. lehet az anyagi támogatás mértéke.
A pályázatok beadási határideje: 2017. február 10. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a
késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Pályázati adatlap nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban (Újszentiván, Felszabadulás u. 7.), illetve elektronikus formában a www.ujszentivan.hu oldalon beszerezhető.

Önkormányzati hírek
Belügyminisztériumi támogatás
Újszentiván Község Önkormányzata dr. Bohács Zsolt választókerületi elnök úrral összefogva dr. Pogácsás Tibor államtitkár
úrtól kért segítséget a település működési költségeinek mérsékléséhez. Ezúton is köszönjük a Belügyminisztérium rendkívüli
támogatását, melynek köszönhetően az állam 8.000.000 Ft-tal
mérsékelte az óvodai és a szociális ellátás finanszírozásának
költségeit.
Újszentivánon alanyi jogon kapnak 50.000 Ft-os támogatást
az újszülöttek.
A képviselő-testület megemelte az újszülöttek után járó támogatás összegét, amellyel szeretne a település hozzájárulni a
gyermekvállalás induló költségeinek mérsékléséhez. Az egyszeri vissza nem térítendő támogatás összege 50.000 Ft, amely
két részből áll. Az egyik rész 25.000 Ft készpénz, a másik a

család és a védőnő által összeválogatott praktikus babaápolási
ajándékokat tartalmaz.
Tűzifa, lakásfenntartási támogatás, kamatmentes kölcsön,
krízis támogatás
Településünk sikeresen szerepelt a belügyminisztérium szociális
tűzifa pályázatán, melynek köszönhetően több mint 900.000 Ft-os
támogatásban részesült. Ehhez önkormányzatunknak vállalnia kellett önerőként 300.000 Ft-ot. E mellett az önkormányzat
másik belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően több
mint 4.000.000 Ft-ot nyerve tudta, tudja a település lakosságát
lakásfenntartási, valamint krízis támogatásban részesíteni. A
kérelmek beadása irányulhat gyógyszertámogatásra, a rezsiköltségek csökkentésére, vagy akár nem várt élethelyzetre is az
igénylő jövedelmi viszonyától függetlenül.
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Közérdekű információk
ORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Árpád u. 5.
+36 62 277 165
Rendel: Dr. Juhász Tibor
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 - 12:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: Rendelés: 8:00 - 11:00
Tanácsadás: 11:00 - 13:00
Péntek: 8:00-12:00

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u. 19.
+36 30 219 82 93
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
Rendel: Dr. Gombás Ildikó
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd:12:00-19:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök:12:00-19:00
Péntek: 8:00-12:00
Fogászati ügyelet hétvégén
és ünnepnapokon a Fogklinikán
Szegeden, reggel 7 órától 13 óráig
igénybe vehető sürgős esetben.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Újszentiván, Kossuth u. 19.
+36 20 772 35 52
vedono@ujszentivan.hu
Védőnő: Sopsich Beáta
Fogadóóra:
Szerda: 8:00-9:00
Csütörtök: 8:00-9:00
Terhes tanácsadás:
Csütörtök: 10:00-11:00
Csecsemő tanácsadás az orvosi rendelőben:
Csütörtök: 11:00-13:00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
+ 36 62 277 021
polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:30-16:00
Kedd: az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 7:30-17:00
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7:30-12:30
FONTANA CREDIT
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Nyitvatartás:
Hétfő: 7:30-16:00
Kedd:7:30-16:00
Szerda: 7:30-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:10
Pénztári órák:
Hétfő: 7:30-15:00
Kedd: 7:30-15:00
Szerda:7:30-17:00
Csütörtök: 7:30-15:00
Péntek: 7:30-12:00
Ebédidő:
H-P: 12:15-12:35

BÖLCSŐDE
Újszentiván, Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@gmail.com
ÓVODA
Újszentiván, Felszabadulás u. 23.
+36 20 772 35 59
ovodaujszentivan@gmail.com
ÁLLATORVOS
Dr. Kiss Albert
+36 30 415 27 32

CBA
Hétfő-Péntek: 6:00-20:00
Szombat: 6:00-18:00
Vasárnap: 7:00-13:00
Égáz-Dégáz Zrt.
HIBABEJELENTÉS
06 80 820 141

Ezer Cikk Bt.
Hétfő-Péntek:
6:00-19:00
Szombat:
6:00-16:00
Vasárnap:
6:00-12:00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS EDF DÉMÁSZ
+36 62 565 881

Coop

Hétfő-Péntek:
6:00-19:00
Szombat:
06:00-14.00
Vasárnap:
07:00-12.00

HÚSBOLT
Újszentiván, Kossuth u.
Vasárnap-Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 8:00 -12:00; 14:00 -17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

CSIPKEBOGYÓ
GYÓGYSZERTÁR

Újszentiván, Árpád u. 2.
+36 62 641 446
Hétfő-Péntek: 08:00 - 18:00
Szombat: 08:00 - 13:00
POSTA
Újszentiván, Felszabadulás u. 23.

Hétfő-péntek: 8:00-12:00 és
12:30-16:30

HULLADÉKUDVAR
Újszentiván, Újvilág utca
Hétfő: szünnap
Kedd-Szombat: 8:00 - 12:00;
12:20 - 16:20
Vasárnap: szünnap
IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Balogh Isvánné
+36 20 772 35 69
balogh.istvanne@ujszentivan.hu
bérelhető
SPORTCSARNOK
Újszentiván, Damjanich u.10/C
Pawlowski Katalin
+36 20 238 85 89
bérelhető
CIVIL HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
+ 36 20 260 75 77
civilhaz@ujszentivan.hu
Hétfő-Péntek: 08:00-19:00

NEMES CUKRÁSZDA
Újszentiván, Felszabadulás u. 40
Hétfő-Kedd: szünnap
Szerda-Vasárnap: 10:00-18:00
FALUGAZDÁSZ
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatósága
6725 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.
Szabó Károly
+36 30 383 34 79, szabo.karoly@nak.hu
Ügyfélfogadás: Civil Ház
Péntek: 8:00-12:00

Újszentiván Község Önkormányzata
rajzpályázatot hirdet
a testvér - települési találkozón résztvevő helységek
lakóinak

„ Lásd a falum az én szememmel ”
címmel.

A pályázat célja lakóhelyünk szépségeinek bemutatása.
A pályaművek tetszőleges technikával készülhetnek
A/4-es A/3-as méretben.
Korcsoportok: 4 - 7 éves
8 - 13 éves
14 év feletti
A pályázaton való részvétel feltétele az alkotás 2017. február 24-ig történő beadása személyesen a Civil Házba. A
pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét,
címét és életkorát.
A pályaművek 2017. február 25-én az Epreskert Rendezvényházban kerülnek kiállításra, melyekre szavazni a Civil
Ház Facebook oldalán és a helyszínen lehet.
Az eredményhirdetésre 2017. február 26-án kerül sor. A
győztes művek alkotói könyvnyereményben részesülnek.

Pogramajánló
2017. február 10.
Bálint napi kézműves foglalkozás - Civil Ház

Meghívó

Az Újszentiváni Bölcsőde
IV. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT

rendezi,
melyre szerettel meghívja Önt, kedves családját és baráti társaságát.

Ideje: 2017. 02. 18. 19 óra
Helye: Epreskert Rendezvényház

Az bál ideje alatt élőzene szolgáltatja a talpalávalót.
A vacsorát is magába foglaló támogatói jegy: 3.000Ft/fő,
táncoló jegy: 1.500Ft/fő, támogatói jegy: 500Ft
Megvásárolható 2017. február 10-ig az Újszentiváni Bölcsődében,
és a Civil Házban.

A tombolatárgyakat és a felajánlásokat örömmel fogadjuk.

2017. február 18.
Bölcsőde Bál Epreskert - Rendezvényház
2017. február 24-26.
Testvér-települési találkozó - Epreskert Rendezvényház, Civil Ház
2017. március 10.
Emlékébresztő beszélgetés Mihály Árpáddal - Civil
Ház
2017. március 13.
Nyugdíjas Egyesület Nőnapi Bálja- Civil Ház
2017. március 14.
Megemlékezés a szabadságharc hőseire - Civil Ház
2017. március 18.
Óvodabál Epreskert Rendezvényház
2017. március 25.
Pozsgai Zsolt Csendkút című színházi előadás - Epreskert Rendezvényház
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Magányosok karácsonya
Karitász csoportunk december 16-án harmadik alkalommal
rendezte meg a Magányosok Karácsonyát. Minden évben
több embert sikerül megvendégelni. Erre a rendezvényünkre
45-en fogadták el a meghívásunkat. Szívmelengető pillanatok, amikor megérkeznek a falu különböző feléről, üdvözlik
egymást, örülnek a találkozásnak. Meghívott vendégeink közül Tuska Árpád, templomunk kántora és a Váry-házaspár
az Egyházközségünktől, Balogh Istvánné alpolgármester az
Újszentiváni Önkormányzattól tisztelte meg ezt az egyre többek által kedvelt adventi délutánt.
Révész Rózsika, karitász csoportunk elnökének köszöntője
után Tuska Árpád orgonazenéjével és karácsonyra hangolódó szép énekeivel , Bogya Kriszta Ady Endre Karácsony című
gyönyörű versével, színjátszó csoportunk két kis jelenettel, és
aranyos óvodásaink karácsonyi versekkel, énekekkel színesítették ezt a kedves kis rendezvényt.
Kuczoráné Baráth Ildikó által elmondott Juhász Gyula Karácsony felé című verse után Tuska Árpád köszöntője és a
közös asztali áldás után a finom estebéd következett. Advent
idején, karácsonyhoz közeledve természetesen hallével, túrós
csuszával és mákos-diós bejglivel és egy kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk vendégeinknek.
Ez a rendezvény önerőből, pályázatból, plébániai és önkormányzati támogatásból valósulhatott meg. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, eljött és
együtt töltöttünk egy kellemes, szép délutánt.

Óvodások műsora a Magányosok karácsonyán

		

Kádár-Németh Antalné

Adventi adománygyűjtés és élelmiszer osztás
Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése november 19-én este
18 órakor Tuska Árpád jótékonysági koncertjével kezdődött. Ezúton
is hálás köszönetünket fejezzük ki Árpádnak ezért a gyönyörű estéért. Az összegyűlt pénzadományt Gusztáv atya a Plébánia részéről 50
000.- forinttal egészítette ki.
A következő napon Erzsébet misével folytatódott az adományok
gyűjtése. Aki eljött erre az ünnepi misére, a megszentelt, rózsa formájú szeretet kenyerét vihette haza otthonába. Ekkor kezdődött a
tartós élelmiszer gyűjtése is, ami az advent végéig tartott. Az adakozó
emberek szolidaritása, segítőkészsége, jó szándéka, szeretete határtalan. Torokszorító pillanatok, amikor azok is adakoznak, akik nagyon
is rászorulnak a segítségre. Gyűlik a templom előterében elhelyezett
ládákba a liszt, cukor, tésztaféle, édesség. Hozzánk is gyakran csöngetnek be, hogy ideadják az általában 10 kg-os csomagolásba lévő
cukrot, lisztet. Nagyon szép gesztus, amikor telefonálnak nekem,
hogy autóval menjek el a lakásra, és a kamrából hozzák ki a különböző befőtteket, lekvárokat, szörpöket, hogy a gyerekes családoknak
adjuk. Meglepő pillanat volt, amikor nálunk csöngettek, és Szegedről küldtek egy nagy táska élelmiszert és pénzadományt is a faluból
elszármazottak és egykori volt kollégáink, mert hallották, hogy mi
ilyen nagyszerű tevékenységet folytatunk.
Felemelő érzés számunkra a karácsony előtti napokban is, amikor a
családoknak szétosztjuk az összegyűjtött adományt.
Nagyon szép időszak az advent, megnyílik az emberek lelke, talán
egy kicsit több figyelmet, szeretetet fordítunk egymásra…
				
Kádár-Németh Antalné

Szent Erzsébet napján rózsává vált a szeretet kenyere

Bálint napi kézműves foglalkozás
2017. február 10-én 16 órától Bálint napi kézműves foglalkozást tartunk a Civil Házban. Ismét várjunk mindenkit, aki a
számára kedvest megajándékozná egy saját készítésű meglepetéssel. A részletekről tájékozódni a Civil Házban vagy a
06 20 260 7577-es telefonszámon lehet.
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KEDVES FEBRUÁRI 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.
Farkasinszkiné Szél Sára, Gyuris Istvánné, Jernei Istvánné, Kása Józsefné,
Kökény Ferencné, Putnik Sándor, Szabó Sándorné, Széll Dezsőné, Szögi Zoltán,
Talpai János, Vecsernyés Kálmánné

Bemutatkozik Varga Lajos rendőr főtörzsőrmester
Szegeden születtem, mindig is Szegeden éltem.
Az általános iskola befejezésével a tanulmányaimat a Gábor Dénes Gimnázium Műszaki
Szakközépiskola és Kollégiumban, elektronika-elektrotechnika szakmacsoportban folytattam, majd ott is érettségiztem le.
Mivel érdekelt a rendőri hivatás, ezért 1998-ban kezdtem meg a tanulmányaimat a Szegedi
Rendészeti Szakközépiskolában, ahol 1999.07.01-én kineveztek a Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára járőrnek.
2001-ben az ORFK, Dunakeszin található, Kutyavezető-képző Iskolájában, Járőrkutya-vezető szakképesítést szereztem, innentől a Szegedi Rendőrkapitányságon Járőrkutya-vezetőként
teljesítettem szolgálatot.
2004-ben szintén Dunakeszin egy újabb speciális, keresőkutya szaktanfolyamot, majd
2016-ban Körzeti Megbízotti szaktanfolyamot végeztem, melynek köszönhetően 2016.12.01től az Újszegedi Rendőrőrsön, körzeti megbízottként teljesítek szolgálatot.
Fogadóóra, 2017.01. 31 - én 09 órától 10 óráig

Újszentiváni egészség napok
November és december hónapban lezajlottak az egészség napok, amely keretében most is részt lehetett venni, többek közt
bőrgyógyászati szakrendelésen, szemészeti vizsgálaton, nőgyógyászati rákszűrésen, ultrahangos vizsgálaton, tüdőgyógyászati (légzésfunkciós) és ortopédiai szűrésen, valamint urológiai
szakrendelésen.
A szakrendelések főként délutáni időpontokban kerültek megrendezésre, hogy minél többen részt tudjanak venni a programokban az egészségük megőrzése érdekében. Az igény igen
nagy volt a szakorvosi vizsgálatok iránt, amelyet a megjelenési
arány is igazolt. Az előző évekhez hasonlóan a leglátogatottabb
vizsgálatok közt volt: a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet, az imént említett szakrendelések közel 30-50 fő megjele-

nése mellett zajlottak.
A szakrendeléseken 11 esetben fedeztek fel olyan eltérést, amelyek további vizsgálatotokat indokoltak, a többi esetben negatívak lettek az eredmények, vagy gyógyszeres terápiával kezelhető elváltozásokra derült fény.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy még mindig nem késő az
influenza elleni védőoltás beadatására. Az influenza elleni védőoltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknek egy esetleges influenza-vírusfertőzés súlyos lefolyású lehet. A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a
rendelőben tájékozódhat.

Könyvtári hírek
Könyvtárunk folyamatosan gazdagodik különböző témájú új kiadványokkal. Ismét érkeztek klas�szikus és modern regények, természetismereti és
történelmi könyvek, mesék, életrajzok.
A könyvtári beíratkozás jelenleg is díjtalan, és
csak pár perc adminisztrációt igényel. A könyveket három hétre lehet kikölcsönözni, és a hos�szabbítás is lehetséges. Ha olyan igény merül fel,
ami helyben nem megoldható, a könyvtárközi
kölcsönzés is lehetséges.
Változatlanul várjuk az olvasni vágyókat!
„Az olvasás segít élni, átélni, és túlélni is”
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Dr. Juhász Tibor

„A határtalan barátság ápolása és megerősítése újszentivánon”
Újszentiván Község Önkormányzata sikeresesen pályázott testvér-települési találkozó lebonyolítására. A Bethlen Gábor Alap által 1.000.000 Ft. támogatásban részesített „A határtalan barátság
ápolása és megerősítése Újszentivánon” találkozó 2017. február
24-26-ig kerül megrendezésre. Célunk a Magyarország határain
kívül élő magyarság sokoldalú kapcsolatainak ápolása, a magyar
nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása az együttműködések erősítése útján.
Megragadjuk az alkalmat régi kapcsolataink ápolására, elmélyítésére és új kapcsolatok kialakítására.
A háromnapos programra meghívott települések: Agyagfalva,
Csíkszentdomokos, Gottlob, Horgos, Kisgéres, Mesztegnyő, Újszentiván.
Vendégeink február 24-én, pénteken érkeznek, és az ünnepélyes megnyitót követően közös téltemető felvonulásra indulunk.

Február 25-én kora reggel disznóvágással kezdődik a nap, majd
a vállalkozó szellemű bátor résztvevők csapatversenyen mérhetik
össze erejüket a sportcsarnokban. Újszentiván körbekocsikázását követően télbúcsúztató vigasság veszi kezdetét az Epreskert
rendezvényházban. Az előadók között szerepelnek a résztvevő
települések kulturális csoportjai, az Újszentiváni Hagyományőrző Kör, a Suhancok, a Bánát Néptáncegyüttes. Vasárnap a „Lásd
a falum az én szememmel” rajzpályázat ünnepélyes díjkiosztását
Putnik Tivadarról, az ’56-os forradalom újszentiváni születésű
résztvevőjéről, készült kiadvány bemutatója követi.
Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részese kíván
lenni a programoknak.
					

„Sorsok” pályázat

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a
forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából pályázatot írt ki
kulturális programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatására. Felhívta minden közösség figyelmét, hogy fedezze fel
saját ötvenhatos hőseit, kutassa fel, idézze meg azok emlékét, akik
valamilyen módon részt vettek a forradalom és a szabadságharc
küzdelmeiben.
Önkormányzatunk „Sorsok” című pályázata az 1956-os Emlékbizottság támogatásával 1.500.000 Ft. támogatásban részesült, és „A
magyar szabadság éve”elnevezésű programsorozat keretében valósul meg.
Minden emlékezés, amellyel elődeinkre emlékezünk, erősíti a közösséget. Az emlékezés által erőt meríthetünk magunknak a múltban történt események, a múltban élt hősök alapján példát szerezhetünk magunknak a jelen problémái közepette. 1956 is ilyen
számunkra, hiszen olyan különös nemzeti ünnepben van részünk,
amelynek a szemtanúi még itt vannak közöttünk, és el tudják mondani, életszerűvé tudják tenni, hogy 1956. október 23-án és az azt
követő napokban mi történt. Október 23-án ezernyi szétfelé futó
akarat, vágy, képzet, múlt és jövőkép fonódott egybe egyetlen cselekedetté. Családokat szakítottak szét, embereket börtönöztek be,
kényszermunkára vittek, padlásokat söpörtek, kényszervallatások
révén megtörtek sorsokat, és ezáltal elvették mindenkinek a jövőjét – ezek voltak azok az okok, melyek 1956-ban az utcára vitték az
embereket, akik a túlerővel szemben felvették a harcot a magyarok
szabadágáért. Több ezer ember fogott fegyvert.
Akárhol járunk a világban, ha szabadságról van szó, ha kommunizmus elleni küzdelemről van szó, akkor az első szavak, amivel
találkozhatunk 1956 és Magyarország. Itt kezdődött! Mi kezdtük!
A mi szüleink, nagyszüleink, azok az elődeink, akikre ma büszkék
vagyunk, hiszen ők az életüket áldozták azért, hogy valaha egy szabad országban éljünk. 1956 csak erősebbé tette ezt a nemzet.
Raymond Aron francia filozófus írta a magyarokról:

„Bármit hoz is a jövő, bármennyi idő telik is el, míg a magyarok
megünnepelhetik a forradalmukat, a vesztesek olyan győzelmet
arattak, amelyet a történelem soha el nem halványíthat… Az igazak önfeláldozása…századról századra tanúskodni fog az ember
mellett, és hitet ad a jövőjében.”
Magyarország szabadságért életüket feláldozók mellett azok is áldozatok, akiknek 1956 után el kellett hagyniuk az országot, külföldön kellett új élet kezdeniük. Ezek közé a menekülni kényszerült
áldozatok közé tartozott az újszentiváni születésű Putnik Tivadar
is. Kiadványban mutatjuk be sorsát, szerepét a forradalomban és
életét a forradalom után.
A ”Sorsok” pályázat programjai:
2017. február 26. (vasárnap):
Putnik Tivadarról készített kiadvány bemutatója
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u.5.)
2017. március 10. (péntek):
Emlékébresztő beszélgetés Mihály Árpáddal, aki aktív
részese volt a forradalom Budapesti eseményeinek.
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u.5.)
2017. március 25. (szombat):
Pozsgai Zsolt Csendkút című színházi előadásának ősbemutatója az IMPRO társulat előadásában
Helyszín: Epreskert Rendezvényház (Újszentiván, Szigeti út 20.)
2017. április 07. (péntek):
Mansfeld című film nyilvános vetítése
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u. 5.)
2017. április 11. (kedd):
Irodalmi est Németh László, Márai Sándor, Bereményi
Géza, Illyés Gyula, Nagy lászló, Tamási Lajos, Jobbágy Károly, Gérecz Attila verseiből.
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u.5.)
2017. április 21. (péntek):
Rendhagyó történelemóra és Szanka József gyűjtő 		
kiállítása tárgyakból, katonai régiségekből.
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u. 5.)
2017. április 22. (szombat):
Sorsunk (táncjáték) bemutatója.
Helyszín: Epreskert Rendezvényház (Újszentiván, Szigeti út 20.)
A pályázatunkban bemutatunk emberi sorsokat, akiken keresztül láthatjuk a forradalom eszméit és következményeit.
Minden érdeklődőt várunk programjainkra.
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Babacsomag
A Újszentiván Község Önkormányzatának képviselő-testülete, 2016. novemberétől a kisgyermeket vállaló családok támogatásának körét egy 25.000 Ft értékű babacsomaggal bővítette. A babacsomag elkészítése egyénre szabott, mely azt jelenti, hogy
van egy baba termékeket tartalmazó lista, melyből a szülő kiválasztja, hogy mire van szükségük és az kerül a csomagba. A termék
megnevezése mellett a márkanév kiválasztására is van lehetőség, ezért a babacsomagok tartalma, mennyiségben és minőségben
eltérő lehet a családok igényeinek figyelembe vételével, de összértéke mindegyik csomagnak 25000 forint.
Az első babacsomagot 2016.12.26-án vehette át Gál Petra Lili édesanyja, Gál Irma, a képviselő-testület képviseletében Juhász
Györgytől. A család nagyon szívesen fogadott minket otthonában és örömmel fogadták a kislányuk ápolásához szükséges termékekből összeállított csomagokat és a hozzá tartozó emléklapot.
Csikósné Sopsich Beáta
Ezúton is jó egészséget és sok örömet kívánunk a családnak, gyermekükhöz. 				
Védőnő

Babacsomag

Anyakönyvi hírek
Születések

Bodzán Csenge
2017. 01. 03. 3380 g, 54 cm
Anyja neve: Baróczi Kitti
Apja neve: Bodzán Balázs

Jó egészséget és boldogságot kívánunk
a babának és szüleiknek!
Halálozás
Szabó István (Mogyoró u.27.)
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

Gál Irma és Juhász György

Szervezett Színházlátogatás
A Szegedi Nemzeti Színház egyes előadásainak ingyenes
megtekintésére. Amennyiben szívesen jár színházba, van
kedve részt venni az esemény(ek)en, kérjük jelezze személyesen a Civil Házba, e-mailben a civilhaz@ujszentivan.hu címen vagy a 06 20 260 7577-es számon a neve és a
telefonszáma megadásával.
Minden színházkedvelőt szeretettel várunk!
Nyitvatartás:
H-P: 600-1900
Szo: 600-1400
V: 700-1200

…HURKA
KOLBÁSZ
TÖLTÖTT KÁPOSZTA…

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné,
Bogya Kriszta
Nyomdai előkészítés: Bogya Kriszta
Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.

.
VASTAGBÉL,
VÉKONY KOCABÉL, KULÁRÉ, GYOMOR,
KÁPOSZTALEVÉL, APRÓ KÁPOSZTA
RIZS, ÁRPAGYÖNGY
ÉS FŰSZEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA

MINDEN HOZZÁVALÓ EGY HELYEN!

Fotók: Bogya Kriszta, Magyar Mária,
Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

