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MEGJELENIK HAVONTA

Falukarácsony
Közös karácsonyfa díszítés

Az újszentiváni falukarácsonyt 2017. december
15-én tartottuk. Elsőként
a Szegedi Miniszínház szórakoztatta a gyerekeket és
felnőtteket a Hahó Manó
és a Mikulás című előadásával. Az ünnepi műsör
közös fenyőfa díszítéssel
kezdődött. Ezt követően
az Újszentiváni Nyugdíjas
Egyesület, a Napraforgó
Nagycsaládos Egyesület, a
Nyárközép Színjátszó Kör,
A Nyugdíjas Egyesület ünnepi műsora
a Hova Tovább Tanoda, és
az Újszentiváni Hagyományőrzők Köre szórakoztatta a közönséget. A műsor végére elkészültek az önkéntes segítők, az intézmények
és a civil szervezetek által készített ételek, italok, amelyeket mindenki nagy megelégedéssel fogyasztott az esős időben.
Köszönet azoknak, akik rész vettek az est szervezésében és lebonyolításában.

Tájékoztatás a Képviselő-testület év végi munkájáról

A Manóért izguló gyerekek

Az óvódások műsora

A Nagycsaládos Egyesület boszorkányai

A Hova Tovább Tanoda ünnepi műsora

A Hagyományörzők Körének előadása

Putnik Lázár megköszöni a közreműködést
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A testület november végi munkáját rendelet módosításokkal
kezdte. Bevezetésre került 2018. évtől az idegenforgalmi adó,
ami kizárólag a szálláshelyszolgáltatást végzőkre állapít meg
kötelezettségeket. A bérlakásokról szóló rendelet is módosítva
lett, a lakások bérleti díját 10%-kal emelte a testület. A szociális tűzifa
rendeletben csupán a határidő került módosításra, a rászorultsági feltételek változatlanok maradtak. A községben esetlegesen
kihelyezésre kerülő óriás reklámok utáni adót 0 forintban
állapították meg a képviselők. A vagyonrendelet az ingatlanok
besorolását nyomon követve került módosításra. A temetői
díjakról is döntés született, nem emelkedtek 2018. évben sem.
A Dél-Nyugat lakópark közvilágításáról hoztak ezt követően
döntést, 29 lámpatest beszerzése vált szükségessé.
A TOP-os pályázatok sorában először a Polgármesteri Hivatal
épületének fűtéskorszerűsítéséről számolt be a polgármester,
illetve arról, hogy a volt Lokátoros laktanyában nemsokára
megindul egy 480 m2 csarnoképítés ezen pályázati forrásból.
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán több mint 222 millió
forintot nyert önkormányzatunk munkásszállások kialakítása
címen - számolt be a polgármester. Készülnek a kerékpárút IV.
ütem kiviteli tervei, melynek kapcsán így a Dél-Nyugat lakóparkban valósulhat meg egy kerékpáros pihenőhely, szilárdburkolatú kerékpáros akadálypályával. Kettő év áll rendelkezésre
ennek elkészítésére. Az ülésen természetesen szóba került az
abban az időszakban a településen is átvonult és nagy rombolást
okozó szélvihar okozta károkozás. A szerb temetőben történt
károkozás utáni helyreállításból az önkormányzat is kivette
a részét. A szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke, Veszelinov
Dánielné és Kádár-Némethné Éva néni, mint az önkormányzat
által felkért személy közösen próbáltak eljárni, segíteni a
családoknak. Szilfákat telepítettek az önkormányzat, a Környezetgazdálkodási Kft. valamint az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesület segítségével a Szőreget a faluval összekötő út mellé. Remélhetőleg, mivel gyorsan nővő fajtáról van szó, pár év alatt szép
fasor fogja díszíteni a területet. E mellett pótolták a kiszáradt
hársfákat a Sváb utca mentén, valamint Kádár-Németh Antalék
családi összefogásának köszönhetően újabb gesztenyefák
kerültek a temető utcájába.
A Karitász részére a „magányosok karácsonyát” anyagilag is
támogatta a képviselőtestület. Az Ifjúsági szálláshely gazdaságosabb
működtetésére érkezett vállalkozói ajánlatot tárgyalta meg a
testület, és döntött, az ingatlant tovább ily módon hasznosítja.
Két további szociális szövetkezetbe történő részvételről is döntés
született. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton minden
jelentkező akadt, közülük kettő pályázót támogatásban részesített
a képviselő-testület, egy pályázót pedig határidőn túli beadás
miatt el kellett a szabályok értelmében utasítani, így arról
a képviselő-testület nem is tudott dönteni. A községben élők
részére a már jól megszokott élelmiszereken kívül zöldségek és
gyümölcsök is osztásra kerülnek a jövőben, jelentette be az
alpolgármester asszony.
December hónapban közmeghallgatással egybekötött testületi ülésre
került sor. A Települési Arculati Kézikönyv második tárgyalásával
kezdődött az ülés. A tervező által tett módosításokat kedvezően
fogadta mind a szakma, mind azon kevesek, akik megnézték
a tervezetet. A tervező ismét csak kiemelte, hogy a cél nem a
szigorítás, a tiltás, hanem a valamennyire egységes, stílusos, a
térségre jellemző építészeti jegyek megőrzése. A számlázással
kapcsolatban a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati csoportvezetője, Makra Gábor próbált némi
megnyugtatást adni a lakosoknak, nem sok eredménnyel. A
rendszer késve, lassan, sok elmaradással indult, így a számlázással
kapcsolatban a mai napig is sok az elégedetlenség. Új ügyfélazo-

nosítókat kapnak a lakosok, de még ez is várat magára. 2018
januárjában postázásra kerülnek a III. negyedév számlái, míg az
utolsó negyedéves számlák várhatóan 2018 februárjában kerülnek
kiállításra, ígérte.
Dr. Juhász Tibor háziorvos képviselő úr folytatta a közmeghallgatást, aki a község gyermek és felnőtt lakosainak általános
állapotáról tartott rövid tájékoztatót. Gyermekkorban, ahogyan
elhangzott, továbbra is a felső légúti-, valamint gyomor-bél
rendszeri vírusos vagy bakteriális fertőzések a leggyakoribbak.
Szerencsére kevés a településen a krónikus betegséggel küzdő
gyermekek száma. A felnőttek körében továbbra is a szív-,
és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribbak. Jelen van
a cukorbetegség, illetve viszonylag gyakori a krónikus légúti
megbetegedések száma is. Leggyakoribb a mozgásszervi
megbetegedések mutatója, sokan küzdenek krónikus fájdalommal.
A daganatos megbetegedések száma nem emelkedik. 50-70 év
között betegek vastagbéldaganat szűrését tervezi az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal várhatóan 2018-ban. Az egészségnapok
nagy sikerrel zárult, számolt be a doktor úr, A leglátogatottabb a
bőrgyógyászat, nőgyógyászat és a szemészet volt.
A hozzászólások a lakosok részéről alapvetően két téma köré
voltak csoportosíthatók. Egyrészt a járdák állapotát kifogásolták,
illetve esetenként annak hiányát. Szóba került a szélvihar okozta
károknál az önkormányzat szerepe is. Balogh Istvánné alpolgármester asszony elmondta, hogy a járdákat összefogásból lehetne
megépíteni, társadalmi munkával, mivel a közmunkások hiánya
miatt ezt az önkormányzat előre láthatóan nem tudja vállani.
Ugyancsak ez volt az oka annak is, hogy a helyreállításokban
nem tudott annyi embert mozgósítani a község, mint amit
esetleg egyes lakosok elvártak volna. Itt sokkal nagyobb szerepe
kell, hogy legyen a közösségi összefogásnak, egymás segítésének.
Az önkormányzat kevés dolgozója és a képviselők közül is
jónéhányan azonnal segítséget nyújtottak, illetve elkezdték a
károk felmérését, elhárítását az önkormányzati épületeknél, bérlakásoknál. A szemétszállítás kapcsán pedig elhangzott az, a már
jónéhányszor megfogalmazást nyert probléma, hogy a szőregiek
miért ide hordják a szemetet, sőt már az újszegedieket is ide
irányítják. Ez a probléma – adtam erről jómagam tájékoztatást2019. évre meg fog oldódni a kft tájékoztatás és vállalása szerint.
A képviselők ezt követően folytatták a munkát. Ismét sor került
a bérlakásrendelet díjainak újragondolására, a piaci viszonyokhoz
történő igazítására. A 80 év felettiek a korábbi évekhez hasonlóan
ismét 10 ezer forintot kapnak, döntöttek a képviselők, az ünnepekre.
A civil egyesületek támogatásának elszámolását a képviselők
elfogadták.
A képviselők a törvény változásából adódó kedvezőtlen gazdasági
mutatók miatt előzetes döntést hoztak a kistérségi rendszerben
működő bölcsődei és a szociális feladatellátás, illetve a köznevelési és óvodaműködtetési feladatok vonatkozásában. A végleges döntés meghozatalára a költségvetési normatívák alapos
áttanulmányozása után kerül majd sor, melyről természetesen
a lakosság is tájékoztatást kap. Amennyiben lesznek változások,
akkor azok az ellátás színvonalát semmiképpen sem befolyásolhatják, hangzott el az ülésen.
December 28-án került sor az év utolsó ülésére. Ezen ülésen
került sor a Településképi Arculati Kézikönyv és a kapcsolódó
rendelet végleges elfogadására. Döntést hoztak a képviselők egy
Mórahalom és a környező településekkel közös hulladékgazdálkodási pályázathoz csatlakozásról is, illetve közbeszerzési
kérdésben is döntés született.
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Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára

Parlamenti választás

Ortodox karácsony

A köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki a parlamenti
választások időpontját. Február 9-én kerül sor a választásról
szóló értesítők kiküldésére, amelyet valamennyi magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgár megkap. A választási
kampány február 17-én kezdődik. A jelöltajánlás kezdete február 19-e, egyéni jelöltek március 5-ig gyűjthetik az aláírásokat, az
országos és nemzetiségi listák bejelentésének határideje március
6-a. A nemzetiségi választópolgárok március 23-ig regisztrálhat-

nak, ha nemzetiségük listájára szeretnének szavazni az országos
pártlista helyett. A nemzetiségek kedvezményesen küldhetnek
képviselőt az Országgyűlésbe – amennyiben elérik a szükséges
szavazatszámot. A külképviseleti szavazásra a jelentkezési határidő
március 31-e, nagyszombat. A Magyarországon, de lakhelyüktől
eltérő településen szavazók átjelentkezésének határideje április
6-a, 16 óra.
Tisztelettel: Dr. Szentirmay Sára jegyző

A jegyző felhívása
Néhány utcából jelzés érkezett, hogy problémát okoz egynémely
autók éjszakai parkolása. Az autókat gazdáik úgy parkolják le
éjszakára, hogy azok néha a fél úttestet elfoglalják, és ezzel jelentősen
nehezítik az arra lakók áthaladását. Kérem tehát, hogy figyeljen
mindenki erre oda, „férjünk el egymás mellett „.
Korábban már többször kértem Önöket, hogy az ingatlanjaik
homlokzati részén gondoskodjanak a házszám megjelenítéséről.
Ismét erre kérném Önöket. Bejárásom alkalmával láttam, hogy
jónéhány házról az időjárás viszontagságai miatt is, lejöttek a
felfestett, felerősített házszámok. Ezt a felhívást néhány hatóság
kérésére is teszem, hiszen a posta, a közművek, a mentők és még
sorolhatnám hány olyan szerv van, amelyneka munkáját ez segíti,
és nem utolsó sorban ez a mi érdekünk is.

Beköszöntött a kutya szerelem időszaka. Az ilyen időszakokban
mindannyian tapasztaljuk, hogy sok a kutya az utcákon. Félünk
tőlük, féltjük a gyereket is. Joggal. A kint kóborló ebek szinte
száz százalékban házaktól kiszökött jószágok, nem kóbor
kutyák. Megfigyelhető az is, hogy zömében reggel – vélhetően
a gazdik távozása után – jelennek meg az állatok kint .A tulajdonosok kötelesek megakadályozni, hogy a tulajdonukban
lévő állatok a közterületre vagy más magánterületére jussanak.
A szabálysértési eljárást a Kormányhivatal bonyolítja le, és
szigorúan bünteti. Kérek mindenkit, gondoskodjon arról, hogy
miután elhagyja otthonát, a kutyája akkor se mehessen ki a
közterületre.
Köszönettel: Dr. Szentirmay Sára jegyző

Szombaton (szent este) a Deszken és a környező településeken
élő szerb családok vecsernyével majd a badnjak, vagyis a
megszentelt tölgyfa ágakból épített máglya elégetésével ünnepelték a karácsonyt, Jézus születését, napnyugta után a deszki
templom udvarán. Közismerten a szerb ortodox egyház a
Julianus naptár szerint számolja a napokat. és így a karácsony
nálunk 13 nappal később, január 6-án kezdődik. A karácsonyi
badnjak égetésével, tüzének piszkálásával,átugrásával a jövő évi
bő termést, az állatállomány szaporodását, a család számbeli és
vagyoni gyarapodását, valamint egészségét igyekeztünk biztosítani. Régen a házaknál is szalmával hintették fel az egész
szobát, ma már ez nem szokás, de a jelképes mennyiségű szalma
és tölgyfaág az ünnephez szorosan hozzátartozik. Szerb családoknál karácsonyfát nem állítanak, az inkább a vegyes házasságokban szokás, ahol mindkét karácsonyt ünneplik: az egyiket a
feldíszített fenyőfával a másikat szalmával. Vasárnap (karácsony
első napján ) a Deszki Faluházban megtartott karácsonyi műsor
előtt az szép számban megjelent részvevők: - Христос се роди!
(Krisztus megszületett!) köszöntötték egymást, amire választ is
kaptak, - Воистину се роди ! (Valóban megszületett!) A karácsonyi műsorban felléptek a deszki szerb óvodások, és iskolások,
a Dukátok népdalkör tagjai, deszki Bánát és a Budakalászi Rozmaring néptáncegyüttes közös gyermek tagozata, a deszki Bánát
néptáncegyüttes felnőtt és szenior csoportja. Már szokássá vált,
hogy műsor befejezése után a Deszki Önkormányzat képviselői
forralt borral, teával, kapros túros falatokkal kínálták a résztvevőket
a polgármester úr segítségével. A szép estét Karácsonyi bál
zárta, amelyet a helyi étteremben tartottak. A karácsony első
napja a születés, az élet megújulásának örömét idézi, a karácsony
második napja pedig békés, csendes, családi hangulatú.
Dunai József

Hírek az óvodából
December 6-án óvodánkba is ellátogatott a Mikulás. Szent Miklós
püspök utódja a délelőtti órákban
érkezett meg hozzánk csodaszép
ruhájában, aki tavalyhoz hasonlóan
idén is magával hozott egy krampuszt. A „fehérszakállú” mindegyik
csoportba betért, ahol a versek és
énekek meghallgatása után alaposan elbeszélgetett a gyermekekkel,
mely során újra kiderült, a Mikulás
egész évben figyel ám, és mindenkiről tud mindent. Virgácsot senki
sem kapott, ellenben gyönyörű csomagot, amely finom édességekkel
volt teli. Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk a Mikulás bácsi, addig
is megpróbálunk jól viselkedni!

Nyugdíjas Egyesület

A karácsonyi készülődés egyik
állomásaként idén december
7-én tartottuk hagyományos adventi kézműves délutánunkat.
A zsúfolásig megtelt tornateremben több karácsonyi témájú
alkotást készíthettek el a szülők
gyermekükkel közösen. Ahogy
az ilyenkor lenni szokott, ez az
esemény remek lehetőséget teremtett a kötetlen beszélgetésekre szülők és pedagógusok között
egyaránt. Nagyon örülünk, hogy
ilyen szép számban vettek részt
a családok adventi rendezvényünkön, és reméljük, tavasszal
is újra látjuk őket a húsvéti kézműves délutánunkon!
Kálmán László
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2017-ben egyesületünk programokkal teli évet zárt. Szeretnék
egy pár eseményt felsorolni, hogy mindenki lássa, milyen jó
dolog az egyesület tagjának lenni. Mi, idősebbek sem szeretünk
unatkozni szabadidőnkben, inkább keresünk valami jó programot.
Saját szervezésű programjainkbólegy válogatás: Hajdúszoboszlóra már 5 éve évente kétszer is
elmegyünk, mert nagyon jó a
vize és a kezelések is. Berekfürdőre is megyünk minden
évben. Az Erzsébet program
segítségével járunk fürdőhelyekre pl.: Hévíz, Zalakaros,
Gyula, Keszthely. 2017-ben
kettő zenés összejövetelt rendeztünk, amin 100-230 fő vett
részt.
Tizenegy egyesülettel vagyunk nagyon jó kapcsolatban és egy temesvári egyesülettel is. Sűrűn megyünk pl.:
kézimunka-kiállításra, sütemény versenyre, zenés estre.
A tavalyi évben alakult egy
tánccsoportunk 10 fővel. Táncosaink már több meghívás keretén belül megmutatták, mit
tudnak. Névnapokat szoktunk ünnepelni, egyesületek találkozóját rendezzük, az idei évben megünnepeljük fennállásunk 10.
évfordulóját. Hivatalosan a 10., de valóban kb. 40. Hiszen mi
azt az egyesületet visszük tovább, melyet kb. 1978-ban alapított
dr. Juhász Jánosné; nem voltak bejegyezve. Marika néni után

2-3 vezetője volt a klubnak, de 2008-ban Puskás Jenőné akkori
vezető hivatalosan is bejegyeztette. Tehát 40 vagy 10, mindkettő
nagyon szép idő, és vannak közöttünk még a régi tagokból is, és
mindég jól érzik magukat közöttünk.
Az önkormányzatnak nagyon szívesen és sokszor segítünk a
munkánkkal pl.: Testvértelepülési találkozó, Falunap,
Falukarácsony, stb. Az önkormányzat viszont nekünk segít
nagyon sokat. Pl.: ha megyünk
vidékre baráti egyesületekhez,
kapunk kisbuszt, hogy a kevésbé mozgó embereket is el
tudjuk vinni. Az önkormányzat nem csak egyesületünket
segíti, hanem a falu összes
idős emberét és még rajtuk
kívül nagyon sok családot. Pl.:
faosztással, élelmiszer-osztással, és ami közös egyesületünkkel, a ruhaosztás kb. negyedévenként, de lehetne még
sorolni. Köszönjük mindazt,
amit felénk nyitottak.
Itt szeretném megköszönni újabb belépő tagjainknak, hogy jöttek közénk, és szívesen várunk mindenkit, aki velünk szeretne kikapcsolódni, no, meg egy kicsit dolgozni is.
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Rocskár Györgyné
egyesület vezetője

Közérdekű információk
ORVOSI RENDELŐ

Programajánló

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

POSTA

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

NEMZETI
DOHÁNYBOLT ÉS
LOTTÓZÓ

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

ÓVODA

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

FŐGÁZ Zrt.
HIBABEJELENTÉS:
06 80 820 141

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

2018. február 16-án 16:00-19:00 Kölyökfarsang
Helyszín: Civil Ház
2018. február 17-én Bölcsőde Bál
Helyszín: Epreskert Rendezvényház

Köszönet
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal és a Civil Ház vezetőinek és dolgozóinak a 2017-ben nyújtott segítséget az egyesületünk
tagjainak.
Az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesület nevében
Rocskár Györgyné

Fél évszázada? - Vagy ötven éve?

Aranyos Petra
2017.11.07.
3360 g és 50 cm
Anya neve: Biczók Nóra
Apa neve: Aranyos Péter
Putnik-Mayer Milana
2017.11.19.
2480 g és 44 cm
Anya neve: Mayer Ivett Éva
Apa neve: Putnik-Mayer Arnold
Sinkó Anna
2017.12.20.
2050 g és 42 cm
Anya neve: Sinkó-Herédi Kitti
Apa neve: Sinkó Gábor

HULLADÉKUDVAR

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

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u.19.
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

EZER CIKK Bt.

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

Iskolaidőben minden hónap harmadik csütörtökén iskolafogászati ellátás van
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon a Fogklinikán
(Szeged, Tisza L. krt. 64-66.) reggel 7 órától 13 óráig
igénybe vehető sürgős esetben.
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Születések

Szabó Roland Kornél
2017.10.06.
3750 g és 52 cm
Anya neve: Gránási Andrea
Apa neve: Szabó Kornél

Szabó Ádám Zalán
2017.11.23.
3640 g és 51 cm
Anya neve: Barna Katalin Marianna
Apa neve: Szabó Sándor

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

Minden csütörtökön
17.00-18.00 Gerinctorna
Helyszín: Civil Ház

Gratulálunk Kádár Németh Antalnak és feleségének
az 50. házassági évfordulójuk alkalmából!

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a babáknak és szüleiknek.

KEDVES DECEMBERI, JANUÁRI ÉS 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.
Baráth Józsefné, Csizmadia Andrásné, Engelhardt János, Kabók József, Kerekes Ferenc, Magyar Pál, Putnik Dafina, Putnik Demeterné,
Simon Lászlóné, Székelyhidi Miklós
Balogh László, Balogh Lászlóné, Barna Sándorné, Bodzán Balázs, Gorjanácz Velimirné, Kádár-Németh Antal, Kiss Lajosné,
Naszradi Józsefné, Orcsik Gábor, Perényi György, Pokornyi János, Putnik Vojin, Radics Lajosné, Suta György, Temesvári Károly,
Veszelinov Dániel
Farkasinszkiné Szél Sára, Förster Mária, Gáspár Jánosné, Gyuris Istvánné, Kökény Ferencné, Lengyel Gizella, Mészáros Sándorné,
Putnik Sándor, Szabó Sándorné, Széll Dezsőné, Szögi Zoltán, dr. Talpai János, Tóth Mihályné, Vecsernyés Kálmánné
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Elmúltak az ünnepek

2017 téli ünnepeit az adventi koszorú összerakásával és közös díszítésével kezdtük. Advent
első gyertyáját Karitász csoportunk tagjai gyújtották meg. Péntekenként szép rorátékon
(hajnali miséken) vettünk részt. Mikulásaink most két adventi vasárnap között járták be a
falut, hogy minden jó gyereket megajándékozzanak. A második héten a szentivániak kedvencét,
a Betlehemet szállítottuk és raktuk össze – gyerekek és felnőttek nagy örömére. Január 13-án
Karitász csoportunk negyedik alkalommal rendezte meg a Magányosok karácsonyát.
Második adventi gyertyánkat a civil szervezetek képviselői gyújtották meg. Egyházközösségünk
kis csapata egy nap alatt szedte össze a felajánlott fenyőfákat – kettőt a templomba, egyet
pedig a templom elé. A gyönyörű fenyőfákért köszönetet mondunk Tóth Józsefnek és családjának, Tóth Mihályné Zorka néninek és Ábrahám Csabának.
Harmadik – rózsaszín gyertyánkat a ’szentiváni gyerekek gyújtották meg. Aranyos szereplésükkel
emelték az ünnep fényét. Utolsó héten díszítettük a fenyőfákat templomon kívül és belül.
Negyedik – a béke gyertyáját Putnik Lázár polgármester úr és Fazakas Gusztáv plébános úr
gyújtották meg. A koszorú gyertyáival körbeérve elérkezett karácsony, a Megváltó születésének
éjszakája, amikor megtelt gyönyörű kis templomunk.
Az adventi idő rövidebb volt a megszokottól, nagyon tartalmas és nagyon szép volt. Egyházközösségünk hálás köszönetet mond mindenkinek, aki felajánlásával, munkájával, sok-sok
süteménnyel segítette az ünnepek lélekemelő szépségét. Köszönet az óvó néniknek, gyerekeknek,
és mindenkinek aki megtisztelte rendezvényeinket.
Kádár-Németh Antalné

Óriás kereszt a szántóföld közepén
Régóta nézegettem a Damjanich utca és a szerb temető között
lévő szántóföld közepén álló tujafák ölelésébe rejtve egy óriás
keresztet. Kérdezgettem a helyi szerb és magyar lakosoktól, mit
tudnak erről a keresztről? Azt a választ kaptam, hogy a régi szerb
temető keresztje volt. Egyszer aztán bementem körbejárni. Márványtáblán igen hosszú szöveg van írva szerb nyelven. Kihívtam
Jelena nénit, hogy fordítsa le nekem ezt a szöveget. Ezt a keresztet egy
első világháborús hősnek állíttatták a szülei. Igen, ez egy hősi
sír lehetett a maga idejében. Kibírt több mint 100 évet, és most
a novemberi szélvihar ledöntötte. A Községi Önkormányzat és
a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közösen állíttatta fel, de
sajnos elindult egyik oldalra dőlni. Most a két önkormányzattal
arról beszélünk, hogy tavasszal be kellene hozni az egész síremléket a szerb temetőbe. Talán méltóbb helye is lesz …
Kádár-Németh Antalné

Vihar pusztított a szerb temetőben
2017 november elején óriás szélvihar söpört végig a falu egy részén és a szerb temetőn. Rengeteg sírkövet borított le, óriási károk
keletkeztek. A Községi Önkormányzat, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a hozzátartozók összefogásával lettek a sírok helyre
állítva. Néhány sír helyreállítása januárra tolódott el, de remélem, ez is el fog készülni.
A vihar nagyon megszaggatta a ravatalozó tetejét is, több százezer forintos kár keletkezett. Ezt az Önkormányzatunk helyre
állíttatta.
Kádár-Németh Antalné

Kiút a nehézségből 7 pontban

Vannak napok, amikor elfáradunk, hitünket veszítjük.
Ilyenkor hogyan és mi módon segíthetünk magunknak?
1. Gondolkodjunk fókuszáltan!
Vagyis, keressünk olyan dolgokat, gondolatokat, amik örömmel
töltenek el. Nem érdemes a rossz érzésű gondolatokkal sokáig
foglalkozni, mert lehúznak, és ilyenkor még nehezebb visszatalálni erőnkhöz. Igyekezzünk inkább egyensúlyban tudni lenni.
2. Váltsunk nézőpontot!
Keressük meg, hogy az adott helyzetben mi nyereségünk van!
Ami még akkor is van, ha minden rossznak látszik.
Minek lehet örülni ebben a helyzetben?
3. Vezessünk be új szokásokat!
Ez lehet meditáció, séta a szabadban, futás, torna.
Bármi, amit korábban nem tettünk.
Ez erőt ad és kitartást fejleszt.

6. Állíts fel prioritást!
Feszültségeink gyakran abból is adódhatnak, hogy túlvállaljuk
magunkat,nagy a teher vállainkon, vagy éppen nem merünk nemet mondani környezetünknek.
Nem merünk kiállni magunkért, hanem csendben igyekszünk
megfelelni másoknak, miközben folyamatosan ássuk alá önbecslésünket ezzel.
Nézd meg, milyen pontok fontosak számodra, s ezekből ne engedj, ha ezzel magadnak ártasz!
7. Adj!
Biztosan van olyan a környezetben, akinek segíteni tudsz, akit
támogatni tudsz.
Ha adsz, segítesz, energetikai szinted növekszik, és máris jobban
érzed magad.
Rózsa Viktória

4. Keressünk kapcsolódást másokkal!
Érdemes keresni beszélgetőpartnert, vagy akivel új szokásainkat
közösen gyakorolhatjuk. Értékes beszélgetések születhetnek, és
támogatást kaphatunk a
mindennapokhoz.
5. Nézd meg kikkel kapcsolódsz!
Nem mindegy, hogy milyen emberekkel veszed magad körbe,
így érdemes olyanokkal kapcsolódni, akik inspirálnak, támogatnak, akikkel hasonló dolgokról, hasonló nézőpontokból tudtok
beszélgetni.

Bölcsőde bál

Vadászbál

Meghívó

A z Ús z e nt i v á n i B ö l c s ő d e
V. J Ó T É K O N Y S Á G I B Á L J Á T
rendezi.
Szerettel várjuk Önt,
kedves családját
és baráti társaságát.
Ideje: 2018. 02. 17.
Helye: Epreskert Rendezvényház
A bál ideje alatt élőzene
szolgáltatja a talpalávalót.
A vacsorát is magába foglaló
Tá m o g a t ó i j e g y : 3 . 0 0 0 F t
Tá n c o l ó j e g y : 1 . 5 0 0 F t
Tá m o g a t ó i j e g y : 5 0 0 F t
Meg vásárolható 2018. február 10-ig
az Újszent iváni B ölcs ő déb en,
és a Civil Házban.
A tombolatárgyakat,
és a felajánlásokat
örömmel fogadjuk.

Időpont

a
Dél - Tiszai Vadásztársaság
szeretettel meghívja Önt
Vadászbáljára

xxi.

2018. február 10. 19 óra
Helyszín

Epreskert Rendezvényház; Újszentiván, Szigeti út 20/a

Menüsor:

Előétel
Szarvas rillette lilahagyma lekvárral, friss salátaágyon balzsamecetes öntettel
Leves
Királyi fácánleves lestyános túrógombóccal
Főétel
Vadas vaddisznó szalvétagombóccal
Sültes tál
Mangalicaszalonnával tűzdelt vaddisznócomb forró áfonyaöntettel
Grillezett jércemell karamellizált rozmaringos almával
Vegetáriánus
Nagyi tavaszi töltött kelkáposztája párizsi bundában, tartármártással
Köret
Basmati rizs, Zöldségekkel töltött burgonyahajók kemencében sütve
Desszert
Bodzás szederszelet, Meggyes-gesztenyés szelet
Éjféli svédasztal
Vadas töltöttkáposzta füstölt csülökkel,házi tejföllel

Belépőjegy: 4500 Ft/fő

A zenét Zsomboy’s zenekar szolgáltatja
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Babacsomag átadás

Tudom Anya, sapka, sál...

Az elmúlt hónapokban hat babacsomagot is átadott a képviselő-testület nevében Putnik Lázár polgármester és Csanádi Erika
védőnő. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Putnik-Mayer Milana, Mirko, szülei és Putnik Lázár

Kádár-Németh Karsa, szülei és Putnik Lázár, Csanádi Erika

A féltő anyai gondoskodásnak nincsen párja a világon, ezt
szerintem minden gyermek tudja, még akkor is, ha néha nyűgnek
érezzük is, és kézzel-lábbal tiltakozunk ellene.
Tényleg, hogyan öltöztessük fel a gyermeket a téli időszakban,
hogy a lehető legtovább megússza a megfázást?
Evidens, hogy a gyermeknek sapkát nyomunk a fejébe, sálat
tekerünk a nyakába, de mit adjunk a kabát alá? Milyen anyagból
legyen? Szellőzzön vagy zárja a meleget? Millió egy kérdés van,
amit minden kezdő és haladó anyuka, illetve szülő feltesz
magának vagy a védőnőnek. Most ezekre a kérdésekre próbálunk válaszolni a teljesség igénye nélkül.
Az anyukák hajlamosak arra, hogy túlzásba vigyék a kisgyermekek
felöltöztetését. Íme, néhány tipp, hogyan vészeljétek át az átmenetet a túl hideg és a túl meleg között.
1. Adj hozzá plusz egy réteget
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az irányadó elv az, hogy
öltözz fel, majd öltöztesd fel a gyermeked is, majd a te öltözékedhez képest adj hozzá egy réteggel többet a gyerekre.
Például, ha pólót, könnyű pulóvert és farmert viselsz, a kicsire
adj hosszú ujjút, és egy vastagabb pulóvert, nadrágot. Ha egy
nagy téli kabátot is választasz, adj a picire egy vastag bundás
kezeslábast, esetleg ha babakocsiban tolod, dobj rá még egy
takarót is.

2. Rétegesen-rétegesen, és még egyszer rétegesen
Télen különösen fontos, hogy rétegesen öltöztesd gyermeked.
Ha ráadsz egy bodyt, olyan felsőruházatot adj rá pluszban,
melyet könnyen cserélni tudsz akkor, ha például leeszi magát.
Nekem bevált az, hogy egy kistáskában mindig vittem magammal
váltóruhát.

Putnik Lázár, Taskó Tekla Boróka, édesanyja és Csanádi Erika

Putnik Lázár, Sinkó Anna és édesanyja

Alvásánál azonban ügyelj arra, hogy ne legyen túlöltöztetve. A
csecsemők jobban alszanak, ha kényelmes ruhában, kellemes
hőmérsékletben vannak, a túlfűtött babáknál nagyobb kockázattal
jelentkezhet a SIDS. Mindig ellenőrizd a kis nyakát, hogy
megbizonyosodj arról, hogy nem túl izzadt-e. Ha a baba az
ágyban veled van, akkor élvezheti a tested melegét, és nem
igényel annyi ruhát, mint a gyermekágyban élő baba.
A babák lábacskáin egyébként könnyű ellenőrizni mire van
szüksége, ha bejöttök a hidegről, és túlságosan hidegek az ujjai,
biztosan szüksége lesz legközelebb még egy rétegre.
3. Utazás közben: a pufinadrágok és overálok túlságosan lazíthatják az autósülések hevedereit, ami komoly biztonsági kockázatot jelent, ezért hagyd el azokat, ha autóval jársz. A hevederek
alatti takarók biztonsági veszélyt jelentenek. Ha nagyon hideg
van, fontold meg az autósülések bélését, hogy a baba meleg legyen a közlekedés ideje alatt is.
4. A babakocsi esővédője is számít
Az esővédő a babakocsin segít a babát biztonságban tartani a
nedves és szeles téli elemektől. Ezek a takarók valamennyire
segítenek a meleget is bent tartani.
Természetesen ezek csak ajánlások. Nyugodj meg, jó anyuka
vagy! Hallgass az ösztöneidre!
Csanádi Erika védőnő
Írta: Szabados Melinda

Újszentiván Egészségnapok 2017
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, ortopédiai szűrésen, valamint urológiai szakrendelésen.
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 30-50 fő megjelenése mellett zajlottak.
A szakrendeléseken 3 esetben fedeztek fel olyan eltérést, amelyek további vizsgálatotokat indokoltak,
a többi esetben negatívak lettek az eredmények, vagy gyógyszeres terápiával kezelhető elváltozásokra
derült fény.
Dr. Juhász Tibor háziorvos

Új könyvek érkeztek

Szabó Roland Kornél, szülei és Putnik Lázár, Csanádi Erika

Szabó Ádám Zalán, Sándor, szülei és Putnik Lázár
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Könyvtárunk folyamatosan gazdagodik különböző témájú új
kiadványokkal. Ismét érkeztek klasszikus 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 hosszabbítás 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.”
11 - 2018. február - Szentiváni Napló

GERINCTORNA

Felhívás

Halálozás

FARSANGI ÜNNEPSÉG
az újszentiváni Idősek nappali ellátás
szervezésében
Helyszín: Újszentiván, Epreskert Rendezvényház
Időpont: 2018.02.20.
11:00 vendég várás
11:30 megnyitó
12:00 ebéd (hozzájárulás 1000 ft/fő)
13:00-tól tombola, zenés táncház

„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
Agócs Lászlóné
Bellér Antalné

Üdvözlettel:
Idősek nappali ellátása

Csikós Ferenc
Tamburov György

Részvételi szándékát kérem jelezze 2018.02.09-ig:
személyesen vagy telefonon a 06203487499 Balogh Tündénél
illetve Rocskár Györgynénél a 06207723608 számon.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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
V.: ZÁRVA

Ő

Ő

Ő

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

