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MEGJELENIK HAVONTA

Legyünk büszkék hőseinkre, és őrizzük méltón emléküket
1956-os emlékművet avattak Újszentivánon. Minden kisebb közösség rendelkezik „saját 1956-tal”, a település
szülötte, Putnik Tivadar elsők között követelte a szovjet
csapatok kivonását már a forradalom előestéjén.
Az 1956-os forradalomban harcoló pesti srácok egyikét idézi meg az az emlékmű, amelyet az újszentiváni római katolikus templom előtti területen, az főút mellett avattak fel.
Putnik Lázár polgármester visszatekintett az elmúlt évre, amikor rengeteg ötlet merült fel az emlékmű megvalósítása előtt.
Végül az ’56-os Emlékbizottság támogatásával készíttethették el
az alkotást, Kligl Sándor szobrát. Elmondta, az óvodásaik mikor
elmennek a szobor előtt, érdeklődve nézik meg, meglepődnek,
hogy milyen fiatalon harcoltak a forradalomért a pesti srácok.
„Újszentivánon valószínűleg nem fogtak fegyvert, hanem élelmiszerrel, kolbásszal, a most termő körtével, segítettek, mert
érezték ez a rendszer nem jó” – vélekedett a település első embere.

Az 1956-osok útjai napjainkra különböző irányt vettek, de 61
évvel ezelőtt egy célért küzdöttek – emelte ki Miklós Péter,
történész. A forradalom üzenete ma is aktuális, a szabadság
olyan érték, amelyért megéri áldozatot hozni, össze kell fogni
érte. Ezért harcoltak parasztpártiak, kereszténydemokraták,
sőt egyes kommunisták is. Minden település rendelkezik saját
1956-os múlttal, Újszentiván sem kivétel: létrejött a faluban
a Nemzetőrség, Behány István pedig a forradalom halottainak egyikévé vált. Putnik Tivadar elsőként követelte
egyetemistaként – a forradalom előtt egy héttel – a szovjet
csapatok kivonását. Az 1957 márciusában családjával
Jugoszláviába menekülő Putnik életútját, több újszentiváni
segítségének köszönhetően rengeteg új adat felhasználásával,
Dr. Miklós Péter írta meg.
A koszorúzás pillanata

Kligl Sándor

A szabadság motívumát emelte ki Dr. Juhász Tünde Csongrád
megyei kormánymegbízott asszony is. „1945 nem hozta el a felszabadulást. 1956-ban a kitelepítések, a bebörtönzések, a rettegés és a félelem ellen harcoltak, saját kezébe vette a sorsát a magyar” – fogalmazott. Budapest volt a forradalom központja, de a
falvak népe is kifejezte, hogy egyetértenek a célokkal, segítették a
küzdelmet saját eszközeikkel. Újszentiván sem volt kivétel, itt is
feladatot vállaltak a helyi értelmiség tagjai, mert hittek a szabadságban, s tenni kívántak érte, majd a bukást követően a hatalom elszámoltatása utolérte őket. „Kötelesek vagyunk emlékezni rájuk,
mert nem hatalomvágy vezérelte őket, a kommunizmusba belerokkant Magyarországért cselekedtek” – mondta Juhász Tünde.
A megyei közgyűlés elnöke, Kakas Béla ötéves volt a forradalom
leverésekor, de emlékszik a Pécs utcáin álló szovjet harckocsikra, ahogy az akkor 12 esztendős Kligl Sándor is a halott fiatal
forradalmárok arcára Budapest utcáin. Az elnök szerint nem
tehetjük meg, hogy ne emlékezzünk, ne erősítsük a nemzettudatot, s mindezeket ne hagyományozzuk rá gyermekeinkre.
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök áldotta meg az emlékművet,
aki azt kérte, a szomorúság, a búsongás helyett inkább legyünk
büszkék, mert a kudarcok és az áldozatvállalások sem voltak hiábavalóak, hiszen olyan tőkét kovácsoltak, amelyből az utókor
erőt meríthet.
Forrás: szegedma.hu
Az emlékmű szentelése

Testületi ülés

2017. október 10. napján került sor a következő képviselő-testületi ülésre. A testület a munkát rendeletek alkotásával kezdte.
Első napirendként a népszavazásról szóló rendeletről döntöttek.
A népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló helyi rendelet
részletes szabályait magasabb rendű jogszabály állapítja meg, a
2013. évi CCXXXVIII. törvény, így ez a rövid rendelet kifejezetten csak a helyi népszavazás kezdeményezésének létszámhatáráról rendelkezik. A továbbiakban a partnerségi rendelet
került elfogadásra. Egy nemrég hatályba lépett jogszabály a
településfejlesztésen, valamint településrendezésen túlmenően
a településképpel kapcsolatos eljárásokra is kiterjesztette a
partnerségi egyeztetést. Meghatározza: a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a partnerek által adott javaslatok
vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá
nyilvántartásának módját. Meghatározza továbbá itt az el nem
fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának
módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. A hulladékkezelésről szóló rendelet kiegészítésre
került az új lomtalanítási rend bevezetésével. Ennek megfelelően
a következő évtől már egy merőben új rendszer áll a lakosok
rendelkezésére melyet egyébként az ország számos településén
is bevezettek. A lomtalanítást házhoz menő rendszerben oldja
meg a szolgáltató, melyre évente két alkalommal kerül majd
sor egy előre kért és egyeztetett időpontban. A vagyon rendeleten az ingatlanok változásai kerültek átvezetésre, hiszen az
Önkormányzat folyamatosan igyekszik a vagyonát gyarapítani.
A képviselők a járdaépítés kapcsán beszélték meg, hogy mivel
most is sokan igénylik a járdaépítésnek a korábban is sikeres
módját, mely szerint az anyagot az önkormányzat biztosítja
és a lakos a saját munkáját kell, hogy ehhez hozzátéve megépítse
az ingatlan előtti járdaszakaszt, továbbra is lehetőség van erre.
A képviselők megállapodtak arról is, hogy a temetőben álló
lélekharang sokaknak kérésének megfelelően kerüljön át a
ravatalozó mellé. A már jól ismert és sajnos szükséges élelmiszerosztás a jövőben zöldség – és gyümölcs kínálattal bővül,
számolt be erről az alpolgármester asszony. Bár még javában
tart a vénasszonyok nyara, a képviselők már döntést hoztak a
falumikulás tavalyi évekkel azonos módon történő nemes gyakorlatának folytatásáról.
					 Dr. Szentirmay Sára
					

valamilyen építészeti értéket hordozó épületek, épületrészek,
épületelhelyezések bemutatása kapcsán próbálta érzékeltetni,
hogy melyek azok a ” jó példák” melyek útmutatóul kell, hogy
szolgáljanak a jövő számára. Vonatkoznak ezek a kerítésekre, a
tetőszerkezetekre, az épületek tájolására, stb. Felhívta a figyelmet egyben a rossz példákra is, mint például az eltérő magasságú vagy nagyon eltérő stílusú lakóházak egymás melletti
elhelyezése. Természetesen a már megépült épületek esetében
kevés látványos változásra lehet majd számolni, bár egy-egy
épület felújítása kapcsán nagy jelentősége lehet a régi ablakok, falidíszek megőrzésének, restaurálásának. Az új épületek
esetében azonban mindenképpen lehetőség nyílik így, hogy
egyfajta egységes arculatot kapjon egy-egy újonnan kialakuló falurész. A jelenlévők bár kissé bátortalanul kezdték,
végül üdítően sok hozzászólással és ötlettel segítettek a munkát.
A TAK jelenlegi, első formája megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban a Titkárságon illetve a www.ujszentivan.hu honlapon is. Minden lakost kérek, hogy
éljenek a lehetőséggel , ismerjék meg a dokumentumot és ötleteikkel, javaslataikkal vegyenek részt ebben a közös munkában.
Dr. Szentirmay Sára
				
jegyző

Figyelem!
A Felszabadulás utcán az új óvodánál forgalomlassító közlekedési tábla került kihelyezésre. A tábla rendelkezéseit az elmúlt
hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy nemcsak az átmenő
autósok, de nagyon sok helyi lakos sem tartja be. A rendőrség
tájékoztatása szerint a következő időszakban törekedni fognak
a fokozott jelenlétre, hogy a rendelkezés betartását elősegítsék.
A táblák kifejezetten a kisgyermekek védelme érdekében kerültek ki. Kérek tehát minden autóval közlekedőt, tartsa be
a tábla rendelkezéseit, vigyázzunk a gyerekekre, szülőkre.
					 Dr. Szentirmay Sára
jegyző

jegyző

Tájékoztató
Október 25. napján került sor az ún. Településképi Arculati Kézikönyv tárgyalásának első fordulójára. A jogszabályok által előírtak szerint egy új koncepció szerinti rendben kívánják befolyásolni a település építészeti, épített és
természeti környezetének megjelenését (a településképet).
- Az arculati kézikönyv (TAK) egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti
örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembe vételével. A TAK nem egy jogszabály jellegű dokumentum lesz, hanem inkább egy útmutató,
egy segítség a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői
számára; a falus közössége által elvárt építészeti, esztétikai
minőségről, jellegéről. A várt eredmények: egy egységes, számon kérhető alapelvek mentén történő szabályozás; emelkedő esztétikai, építészeti színvonal; továbbá a lakosság minél
nagyobb bevonódása a településképet érintő folyamatokba.
A TAK első olvasatát összeállító Kövesdi Krisztián okleveles
építész tervező igyekezett sok színes fényképpel illusztrálni,
hogy melyek azok a megőrzendő értékek a faluban, melyek
útmutatók lehetnek a későbbi építtetőknek. Javarészt a régi,

Tűzifa igénylés
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Ismét lehetőség nyílik a téli fűtési
szezonra szociális tűzifa igénylésére.
Az önkormányzat célja, hogy a
legrászorultabbaknak, legelesettebbeknek,
a krízishelyzetben lévőknek téli
tüzelőanyagot tudjon biztosítani.
Az igénylést a Polgármesteri Hivatalban
Pintér Mónikánál lehet benyújtani
2017. november 6-ától
ügyfélfogadási időben.

Tökfaragás, kézműves foglalkozás a Civil Házban
Nagy munkában...

Rajtik Szabolcs

A tökéletes tökfaragók

Rocskár Jázmin

Ügyes kezek

Horváth Péter Benett
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Egészséghét
Vérvétel 2017.11.13-17-20-24-én 7.00-8.00-ig
Helye: Orvosi Rendelő
Bejelentkezés: 277-165 (rendelési időben)
Évente egy alkalommal mindenkinek javasolt vérvétel. Magas
vérnyomásos betegeknek évente, inzulinos cukorbetegeknek
3 havonta, nem inzulinos betegeknek félévente javasolt a szakmai ajánlások szerint.
Díja: 1000 Ft
Bőrgyógyászat 2017.12.07. 15:00-tól
Helye: Orvosi Rendelő
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Németh Réka
Olyan betegek (gyermekek is) jöjjenek, akiknek anyajegyeik
megváltoztak pl.: növekedtek, viszketni kezdtek, vagy nagyon
sok anyajegyük van. Ezen kívül köröm, haj, bőr kóros elváltozásai esetén, gombás elváltozásokkal vagy szemölcsökkel,
kiütésekkel.
Nőgyógyászat 2017.11.29. 09:00-tól 13:00-ig
Helye: Egészségház
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Vincze Emőke
Minden nőnek javasolt évente a méhnyakrákszűrés.
Urológia 2017.11.30. 13.00-tól
Helye: Egészségház
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Papos István
Minden 40 év feletti férfinak prosztata megnagyobbodás, daganat szűrésére ajánlott eljönnie, hiszen ez egy gyakori kórkép.
Vérvételből PSA szint mérésre is lehetőség lesz, amelynek emelkedett szintje prosztata daganat jelzője lehet. Ezen kívül nemi
működési zavarok, valamint húgyúti panaszok esetén is érdemes
urológushoz fordulni. Vizelettartási problémák miatt a nőket
is várjuk.

Ultrahang 2017.11.23. 12.00-tól 17.00-ig
Helye: Egészségház
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Ádám Edit
Hasi és kismedencei UH: 4000 Ft (vizsgálat éhgyomorra történik, 5 órával előtte nem lehet étkezni, csak vizet lehet inni)
Pajzsmirigy UH: 4000 Ft Emlő UH: 4000 Ft
2 vizsgálat: 7000 Ft , 3 vizsgálat 10000Ft
Ortopédia 2017.12.07 11.00-tól 15.00-ig
Helye: Egészségház
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Ortopédiai szakrendelés. Mozgásszervi panaszokkal lehet jönni,
lúdtalp, gerincferdülés, ízületi fájdalom, deformitás, kopás
esetén. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.
Szemészet 2017.12.01. 9.30-tól 16.00-ig
Helye: Egészségház
Bejelentkezés: 06-20-260-75-77
Rendel: Dr. Mihály Zsuzsanna
Szemüveg felíratás, látásélesség vizsgálatra is lehetőség lesz 6
éves kortól. Minden magas vérnyomásos és cukorbeteg páciensnek évente javasolt szemfenék vizsgálat, ezzel kiszűrhető, hogy a
betegség károsította e már az ereket. Ismeretlen eredetű fejfájás
miatt is érdemes a szemészeti vizsgálat. Az Eszik Optikából jönnek, szemüveg megrendelése lehetséges lesz.
				
Dr. Juhász Tibor

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái
Újszentiváni Óvoda
szeretettel várja vendégeit

Őszi jótékonysági báljára
Időpontja: 2017. november 25. szombat 19.00

Helyszín: Epreskert Rendezvényház
Műsor: Szülők tánca
A vacsorát is magába foglaló
belépő ára: 3.000 Ft/fő
Vacsora nélküli jegy: 1.000 Ft/fő
Támogatójegy: 500 Ft/fő
A jegyek megvásárolhatók az óvodában
és a Civil Házban
2017. november 2-17-ig
A bál ideje alatt a MINOR Zenekar szolgáltatja a talpalávalót.
Tombolatárgyakat és felajánlásokat örömmel fogadunk!
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Óvodai hírek
Őszi Tudásnapok
A kistérségi óvodákban minden ősszel megrendezésre kerül az
„Őszi tudásnapok” elnevezésű rendezvény sorozat. Újszentivánon a Süni csoportban Kalmár Ágota, a Nyuszi csoportban
Putnik Merima, a Maci csoportban Kálmán László óvodapedagógusok tartottak bemutató foglalkozást, melyek szakmai
megbeszéléssel zárultak. Az ide látogató óvodapedagógusok alkalmanként 8-10 fő - sok új ötletet meríthettek és betekintést
nyerhetett óvodánk szakmai munkájába. A bemutató foglalkozásokat követő értékelő megbeszéléseken fiatal kollégáink
pozitív megerősítést és további szakmai iránymutatást kaptak.
A záró rendezvényen Korekné Párkányi Gabriella tart előadást
az „Így tedd rá” népi játék, néptánc módszerről, amellyel óvodánk gyermekei szabadon választott foglakozás keretében már
ismerkednek.							
					 Gulyásné Gál Éva

Süni csoport

Nem jön a Mikulás?

Maci csoport
„Tök Jó” családi délután az óvodában
Október 19-én, csütörTÖKön tartottuk hagyományos őszi családi
délutánunkat, melynek középpontjában idén a tök állt. Ahogy
eddig, úgy most is színes mozgásos és kézműves programokkal
vártuk a családokat. A szülők segítségével végig lehetett vinni
a tököt egy izgalmas akadálypályán, vagy épp meg lehetett
csillogtatni a gurító-célzó képességeket egy sík és egy lejtős pályán
is. Szaknyelven szólva a nagymozgások mellett a finommotorika csiszolására is volt lehetőség, ugyanis a kézműves asztaloknál elkészített tökös érdekességeket mindenki hazavihette magával. Az állomások bejárása után jóízűen fogyott a zsíros kenyér
és a tea is. A jó időnek örvendezve az egész délutánt az udvaron töltöttük, és mint ilyenkor az lenni szokott, ez az esemény is
lehetőséget teremtett a kötetlen beszélgetésekre. Mindent egybevetve, nyugodt szívvel állíthatom, hogy „tök jól” sikerült az
idei családi délutánunk, melynek emlékét az óvoda előterében
található, szülők által kifaragott tökök őrzik még egy jó ideig.
Kálmán László
					

Azt hallottam, idén nem jön a Mikulás!
HO...HO...HO...HÓ!!!
Még hogy nem jön a Mikulás?!?
Még hogy nem hozok ajándékot?!?
Ez kedves gyerekek, nem fordulhat elő!!!
Sőt! Ha 10 évesnél idősebb gyermek is
kapni szeretne csomagot, csak egy
szóba kerül!
Hívjátok a 06 20 260 7577 - es számon a
manókat november 21-ig
és röpül a szánkó.
Addig is legyetek jók, mert mindent
látok ám!
Üdvözlettel: Mikulás
Születések
Taskó Tekla Boróka
2017.10.09.
4600g és 54cm
Anya neve: Ambróziné Szabó Jolán
Apa neve: Taskó Márton

Nyuszi csoport

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a babának és a szüleinek!
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Közérdekű információk
ORVOSI RENDELŐ

CSIPKEBOGYÓ
GYÓGYSZERTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
Újszentiván, Árpád u. 2.
+36 62 277 165
+36 62 641 446
Dr. Juhász Tibor
Hétfő-Péntek: 08:00-18:00
Rendelési idő:
Szombat: 08:00-13:00
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 12:00-16:00
ÁLLATORVOS
Szerda: 8:00-12:00
Dr.
Mender Ferenc
Csütörtök: Rendelés: 8:00-11:00
Újszeged,
Küküllői .u. 5.
Tanácsadás: 11:00-13:00
+36
30
257 18 38
Péntek: 8:00-12:00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Újszentiván, Kossuth u. 19.

+36 20 772 35 52
vedonoujszentivan@freemail.hu
Védőnő: Csanádi Erika
Fogadóóra: szükség esetén telefonon egyeztett időpontban
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás: Kedd: 8-10-ig
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8:00-10:00
Orvossal egybekötött Tanácsadás: Csütörtök: 11:00-13:00

BÖLCSŐDE

Újszentiván,
Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@
gmail.com

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS:
DÉMÁSZ: +36 62 565 881

ÓVODA

Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
+36 20 772 35 59
ovodaujszentivan@
gmail.com

FŐGÁZ Zrt.
HIBABEJELENTÉS:
06 80 820 141

POSTA

SPORTCSARNOK

NEMZETI
DOHÁNYBOLT ÉS
LOTTÓZÓ

EZER CIKK Bt.

Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
Hétfő-péntek: 8:00-12:00
és 12:30-16:30

Hétfő-pétek:7.00-19.00
Szombat: 7.00-16.00
Vasárnap: 8.00-13.00

NEMES CUKRÁSZDA

Újszentiván,
Felszabadulás u. 40.
Hétfő-Kedd: szünnap
Szerda-Vasárnap: 10:00-18:00

Újszentiván,
Damjanich u.10/C
Pawlowski Katalin
+36 20 238 85 89
bérelhető

Hétfő-Péntek:
6:00-19:00
Szombat: 6:00-16:00
Vasárnap: 6:00-12:00

HÚSBOLT

Újszentiván,
Kossuth u. 20.
Vasárnap-Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 8:00 -12:00;
14:00 -17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás:
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
Hétfő: 7:30-16:00
+ 36 62 277 021
Kedd-Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
polgarmesterihivatal@
Szerda:
7:30-17:00
ujszentivan.hu
Péntek: 7:30-12:30

CIVIL HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
+ 36 20 260 75 77
civilhaz@ujszentivan.hu
Hétfő-Péntek:8:00-19:00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

FALUGAZDÁSZ
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei
Igazgatósága
Szeged, Kossuth Lajos sgt.17.
Szabó Károly
+36 30 383 34 79
szabo.karoly@nak.hu
Ügyfélfogadás: Civil Ház
Péntek: 8:00-12:00

Felszabadulás u. 13.

FŐÚTI COOP

SZENTIVÁN COOP
Rákóczi u. 16.

Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 06:00-16.00
Vasárnap: ZÁRVA

Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 06:00-14:00
Vasárnap: 7:00-12:00

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Ügyfélszolgálat
06 40 922 334
Hibabejelentés
06 80 922 333

HULLADÉKUDVAR

Újszentiván, Újvilág utca
Hétfő: szünnap
Kedd-Szombat: 8:00-12:00;
12:20 - 16:20
Vasárnap: szünnap

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u.19.
+36 30 219 82 93
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
Dr. Gombás Ildikó
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 8:45-14:45
Kedd, csütörtök: 12:15-19:00
Péntek: 8:00-12:00
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon a Fogklinikán
(Szeged, Tisza L. krt. 64-66.) reggel 7 órától 13 óráig
igénybe vehető sürgős esetben.

IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Balogh Isvánné
+36 20 772 35 69
balogh.istvanne@ujszentivan.hu
bérelhető
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KEDVES NOVEMBERI
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.
Almási György, Szekeres Józsefné, Szögi Vincéné, Dobra Lászlóné, Horesnyi Tibor,
Heinrich Antalné, Tóth József, Kökény Ferenc Mátyás, Borka Jánsoné, Veszelinov Dánielné,
Samu Bálint, Vári-Nagy Árpádné, Sándor Lászlóné

Novemberi programok

Influenza elleni oltás

Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben is lehetőség nyílik a
60 év felettiek, valamint életkortól függetlenül egyes krónikus
betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni
védőoltásra. Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos légúti betegség. Legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi- illetve izomfájdalom, általános
levertség, fáradékonyság; bár nem minden fertőzöttnél jelentkeznek a felsorolt tünetek. A magas láz a csecsemők, az idősek
és tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese-, máj- és vérképzőszervi betegségben
szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények,
hörghurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, az időseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni
védelmet nyújtson azoknak, akiknél az esetleges
influenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású lehet.
Kinek ajánlott az influenza elleni védőlotás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegeknek, krónikus máj- és
vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek. A védőoltás az idős
emberek körében a kórházi felvételek számát 25-39%-kal, a
halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élő, influenza ellen oltott
idős személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a
tüdőgyulladás kockázata 60%-kal, a halálozás kockázata 68%kal csökkenhet. A kórokozó változékonysága miatt minden
évben új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást is minden évben meg kell ismételni. A hazai infuenza vakcina élő vírust
nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást
követően igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de
ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlnak.
Legyen Ön az elsők között aki influenza elleni oltásban részesül!
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a rendelőben tájékozódhat.
					
					

Dr. Juhász Tibor
az Ön háziorvosa

Virág Gergely, életmód tanácsadó tart előadást a Civil Házban,
2017. november 23-án 17 órától. Az előadás témája:
„Ismerd meg Önmagad”. Lehetőségünk lesz megismerni,
milyen életfilozófiát vallanak azok a fajta emberek, akik képesek
a magabiztosságot VÁLASZTANI, a bizonytalanság helyett, és
megismerünk néhány hihetetlenül értékes gyakorlati módszert,
melyek segítenek a saját magabiztosságunk növelésében.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Tibeti Gyógyító Láma érkezik Újszentivánra. Sok szeretettel várja a gyógyulni vágyó
betegeket november 9-én,
csütörtökön 17 órától a Civil
Házban.

Illegálisan lerakott szemét

A kiskertekben ismét megjelent az illegálisan lerakott szemét a Mandula és alkalomszerűen a Mogyoró utca sarkán.
Az önkormányzat mindent megtesz, hogy a szemét lerakóját
megtalálja és felelősségre vonja. Ezúton is kérek minden lakost, hogy kizárólag a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott
emblémás zsákokban és csak az elszállítás napján tegye ki a
hulladékot, mivel a kóbor állatok szétszedhetik a zsákot, ekkor viszont a szolgáltató már nem viszi el a hulladékot. Kérek
mindenkit, hogy ne tegyen ki olyan hulladékot amelyet nem
szállítanak el (babakocsi, kiskád, stb.). Ezen lomokat a Hulladékudvarba be lehet szállítani, ott átveszik őket. A kiskertekben élőknek is kötelező a szemétszállítási közszolgáltatás
igénybe vétele, az erre vonatkozó szerződés megkötése. Ennek
meglétéről a szolgáltató soron kívüli ellenőrzést fog végezni.
								
					Dr. Szentirmay Sára
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jegyző

Falukarácsony
14.0

Ft/f0ő0

2017. december 15-én pénteken
Falukarácsonyt szervez
Újszentiván Község Önkormányzata

2018

15 órai kezdettel.
A részletes programról a
későbbiekben tájékoztatjuk
Önöket.

Halálozás

Kása Józsefné

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

FŐÚTI

SZENTIVÁN
ÚJSZENTIVÁN, RÁKÓCZI U. 16.

ÚJSZENTIVÁN, FELSZABADULÁS U. 13.

NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-14:00
V.: 7:00-12:00

NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-16:00

Ű
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Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 0662277021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné,
Magyar Mária, Vörös - Pigniczki Diána
Nyomdai előkészítés:
Vörös - Pigniczki Diána
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók: Magyar Mária, Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

