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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.
Gránási Péterné, Gyuris Istvánné, Jernei Istvánné, Kása Józsefné, Kökény Ferencné,
Putnik Sándor, Szabó Sándorné, Széll Dezsőné, Szögi Zoltán Ferenc, Vecsernyés Kálmánné

AZ ESTI MESE
A szókincs bővítését, a szociális kapcsolatok fejlődését,
az érzelmek megtapasztalását és a fantázia gazdagságát segíthetjük elő gyermekünknél, ha esténként, lefekvés előtt
mesét mondunk. A mesét olvashatjuk könyvből vagy a saját fantáziánkat használva, kitalálhatunk történeteket, de a
mesemondást színesíthetjük diafilmvetítéssel, bábozással
is. A gyerekek is szívesen bekapcsolódnak a mesemondásba, így a nap folyamán történt eseményeket is megtudhatjuk, ha gyermekünk a „milyen volt az óvoda/ iskola? és a
„mit csináltatok ma?” kérdésre csak ennyit válaszolna: „ jó
volt” és „játszottunk/ tanultunk”. Engedjünk időt és teret
a gyermek fantáziájának, mesélési kedvének, és ne intsük
le gyermekünket azzal, hogy fáradtak vagyunk! Tudom,
hogy sokan vagyunk így ezzel, hogy a még elvégzendő házimunka jár a fejünkben a gyerekek fürdetése és fektetése
közben, és azon bosszankodunk, hogy a szárítón megint
ott maradtak a ruhák, de szánjunk időt az esti mesélésre.
A gyerekek a meséken, szerepjátékokon és a rajzaikon keresztül sok információt közölnek a szülők számára: hogy mi
történt velük aznap, a lelki állapotukról, félelmeikről, örömeikről, sikereikről. A mesélés kapcsán a történetet a szülő, szabadon, az igényeknek megfelelően alakíthatja, akár
ismeretbővítésre, konfliktus megoldásra vagy a félelmek
eloszlatására van szükség. Ezen játékos csatornán keresztül, jó lehetőség adódik a szülő számára, hogy a gyermekben felgyülemlett feszültséget oldja, és megtanítsa gyermekének felismerni az események közötti összefüggéseket,
értelmezni a történeteket, és átlátni az egyszerű emberi
kapcsolatokat. A mese szórakoztat és tanít is egyszerre.
Kezdetben olyan meséket célszerű mondani a gyerekeknek, ahol az események egymásutánisága egyértelmű, jól követhető, és a történet könnyen befogadható a
gyermek számára. Később lehet a több helyszínen játszódó, több szálon futó meséket is mesélni.
A történetek eljátszása, bábozása, a mese közös alakítása,
szereplők kitalálása egy nagyon jó esti program a család
minden tagja számára. A szülő akkor hiteles, ha ő maga is
el tud merülni a mese világában - „a sárkány, képzeletben
kivasalhatja a ruhákat, miközben a kis királylányt megmenti
a herceg”. Ki ne gondolná úgy, hogy kevés időt tölt a gye-

rekével, és kinek ne lenne lelkiismeret-furdalása, amiért az
oviból/suliból hazaérve bekapcsoltuk a mese dvd-t, hogy az
elmaradt házimunkát (mosást, teregetést, mosogatást, porszívózást) csinálhassuk vagy vacsorát főzhessünk?! Az is közös program, ha vacsorafőzés közben a gyerekek segítenek,
darabolnak, kavarnak vagy épp az asztalnál ülve rajzolnak,
autóznak, babáznak, de ez nem minden esetben kivitelezhető. Ezért, ha gyerekünknek és magunknak is szép estét
szeretnénk, és nem akarunk a héten harmadik alkalommal
közel harcot vívni a gyerekkel a tv távirányítóért, akkor olvassunk minden este mesét a tv nézés helyett, és meseolvasás közben csak gyerekünkre figyelünk és a közös játékra.
A nehezen elalvó gyerekeknél rituálé kialakítása: a mesélés, a meseolvasás is segítheti az elalvást. A napirend kialakítása; vacsora, fürdés, fogmosás és meseolvasás sorrendje, valamint az esti tévézés kiiktatása
segítheti, hogy a gyermek korábban kerüljön az ágyba.

Szeretném a szülők figyelmét felhívni, hogy a
Civil Házban lehetőség van könyvek kölcsönzésére, további információért keressék fel a Civil Házat személyesen vagy telefonon (06/20 260-75-77).

				Csikósné Sopsich Beáta
					

Védőnő

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (IMÁDSÁG)
Jézus keresztútjának történései a nagyböjti időszakban,
minden pénteken 18 órakor
Mindenkit szeretettel várunk:
Gusztáv atya és az Újszentiváni Egyházközösségünk
Jézus találkozik Szent Anyjával

Jézus először esik el
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ÚJSZENTIVÁNI EGÉSZSÉGNAPOK
November és december hónapban lezajlottak az egészségnapok, amely keretében 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-hétvégi
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 az idén is a leglátogatottabb vizsgálatok közt volt: a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet és ultrahang, az imént említett szakrendelések közel 30-40 fő megjelenése mellett zajlottak.
A szakrendeléseken 8 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

SZERB KARÁCSONY
A régi Júlián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított 13 napos késése miatt az ortodoxhívők
a világon mindenütt és természetesen Újszentivánon és Deszken is január

7-8-án ünnepelték a

karácsonyt.-Христоссероди!

(Krisztus

megszüle-

tett!) köszöntötték egymást Deszki Faluházban megtartott karácsonyi műsor előtt az igen szép számban
megjelent

résztvevők, amire rögtön választ is kap-

tak, -Воистину се роди ! (Valóban megszületett!)
A műsor-összeállítás, ami Brczán Krisztifor és Tóth
Gábor szakmai munkája, Seres István Pipu rendezői
munkája mellett a fellépők profi végrehajtását is dicséret illeti. Kezdetként a gyermekek karácsonyt idéző műsorszámait láthattuk, amelyet karácsonyi dalok követtek. Későbbiekben egy keret történetből megtudhattuk, hogyan született a pásztorok között, a szerb, a magyar és a román tánc, a védelmet
adó tábortűz mellett. A fellépők bemutatták a három nemzet hagyományos táncait, valamint a záró részben nagy tetszést
arattak egy közös tánckoreográfia bemutatásával, amit karácsony szelleme járt át: az egymás iránti szeretet és békesség.
A

műsor

befejezése

után

az

Észak-Bánátra, sőt, talán csak a mi
környékünkre jellemző, három hatalmas tál „brza gibcát” készíttetett
az önkormányzat, amit forralt borral
és szeretettel kínáltak a helyi képviselők a polgármester úr segítségével. Karácsonyi bál zárta ezt a szép
estét,
lyi

amelyet
étteremben

a

hetartottak.

Dunai József
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EZÜSTÉRMES A NŐI FOCICSAPAT
NLSE Újszentiván----Puskás Akadémia Felcsút I.

2-2
gólszerző: Terhes Tímea, Tóth Noémi
NLSE Újszentiván---Bicske TC

0-0
NLSE Újszentiván---Tárnok KSK

1-0
gólszerző: Terhes Tamara
NLSE Újszentiván---Puskás Akadémia Felcsút II.

3-0
gólszerző: Terhes Tímea
Döntőben Szekszárd-----NLSE Újszentiván

2-1
gólszerző: Terhes Tímea
Sajnos a döntőben az NB-s játékosokkal felálló Szekszárddal egy szoros meccsen alul maradtunk, de a torna legfiatalabb csapataként így is előkelő helyen sikerült végeznünk. A torna gólkirálya Terhes Tímea lett. A
csapata legjobbjának Tóth Noémit választották. A torna tízfős válogatott keretébe beválasztott játékosok:
Terhes Tímea, Terhes Tamara, Tóth Noémi, Molnár Barbara

ÓVODAI HÍREK
Szerb karácsony
Január 7 -én hagyományainkhoz híven, szerb karácsony megünneplésére gyűltünk össze a Maci csoportban. A gyerekeknek Ida néni mesélt az ünnepről, hogy
megismerkedjenek a szerb népszokásokkal. Szórták a
szalmát, törték a nagy kalácsot, megkóstolták a jellegzetes karácsonyi ételeket. Megtudtuk, miért kötik körbe az
asztal lábát, mért kell az asztalra sót és paprikát tenni,
miért tesznek a mosdóvízbe almát, mi a „Bádnyák”, mi
a „Zdrávlye”, mi a „Csésznica”. Az ünnephez illő dalokat
hallgatva jóízűen fogyasztottuk a hagyományos ételeket.
A legszebb pillanat mégis az volt, amikor a”házigazda”
diót, mogyorót kezdett dobálni, amit a sapkáinkba gyűjtöttünk.

Szűcs László bűvész műsora
Régi ismerősként fogadták a bűvész urat idősebb
gyermekeink. A kicsik megilletődve, de annál nagyobb
kíváncsisággal foglaltak helyet a Maci csoportban berendezett nézőtéren. A vállalkozó kedvűek, akik már
több éve a „bűvészsuli” növendékei, nagy igyekezettel segédkeztek a mesternek a varázslásban. Volt, aki
saját varázsigével állt ki a pódiumra, és persze a mutatvány sikeres volt: Kendők színes csokrából hófehér
galamb bújt elő. Még sok érdekes hókuszpókusznak
lehettünk a csodálói. Kicsik és nagyok jól mulattak.
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ÚJSZENTIVÁNI IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Az Újszentivánon élő, aktív életmódot folytató, társasági életet szívesen élők számára biztosítunk különböző szabadidős
programokat.
Az ellátás keretein belül az igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
Szabadidős programok szervezése:
Kézműves foglalkozás: dekorációk készítése, színezés, varrás, szellemi, ügyességi vetélkedők.
Témaorientált beszélgetések, napi sajtó elolvasása, aktuális hírek
közös megbeszélése,
Társas- és kártyajátékok, vetélkedők
Egészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosítunk vérnyomásmérésre, szakrendelésre időpontkérésre,
napi testmozgásra, egyénre szabott mentális gondozásra
Érdeklődni: Hétfőtől – péntekig: 8-16 óráig
Varga Marikánál a 06 30-981-1658-as, vagy Balogh Tündénél a
06-20-348-7499 telefonszámon lehet.
Január az Idősek Klubjában
Bár a medve még alszik a barlangjában, elkezdődött az új év, újult lelkesedéssel várjuk, milyen lehetőséget hoz 2016.
Januári programjainkon is nagy népszerűségnek örvendtek a társasjáték és Bingo napok. Kreatív foglalkozásainkon ki-ki
igényének megfelelően vehetett részt a farsangi díszek készítésében. Januárban sem maradhatott el zenés nóta napunk,
amelyen Figura Józsi bácsi húzta el az Antalok nótáját.

Februári farsangi mulatság
Február 16-án az Idősek nappali ellátása farsangi mulatságot szervez 11 órai kezdéssel. Részletékért hívja a
20/348-7499- es számot. Részvételi szándékát előre jelezze.
Szeretettel várunk Mindenkit a Rét sori Gondozóházban! A változtatás jogát fenntartjuk! Programjaink ingyenesek!
Igény esetén, ingyenes szállítás megoldható!

KÉZIMUNKA RÉGEN ÉS MA
Régen – vagy nem is olyan régen? ( Néhány évtized az nem olyan nagy idő, csak mi egy
kicsit „öregebbek” lettünk.) Főleg a téli hónapokban mi lányok, asszonyok ha csak tehettük, szombat-vasárnap délutánonként, hét közben esténként ha egy kicsit is, de kézbe
vettük a kor kézimunka divatjának aktuális darabját, hogy néhány nap, hét vagy hónap alatt elkészüljön legújabb alkotásunk. Büszkén mutattuk munkahelyünkön, szomszédoknak, ismerősöknek, és elismeréssel együtt csodáltuk a szebbnél szebb kötött és
horgolt pulcsikat, sálakat, horgolt csipketerítőket, függönyöket, gyönyörűen hímzett terítőket, a meseszép gobelin képeket, a hurkolt subaszőnyegeket, falvédőket … Cserélgettük a fonalakat, mintákat, és együtt örültünk minden sikeresen elkészült alkotásnak.
Néhány évvel ezelőtt egy régi szekrény cserével járó pakolással kezembe került egy többszörösen becsomagolt doboz. A 24 évvel ezelőtt elhunyt édesanyám hímzőfonalával teli doboz volt. A fonalak gyönyörű színesek,
fényesek és jó minőségűek. A doboz után előkerült az évtizedek óta behajtogatott, édesanyámmal együtt hímzett sok-sok kis terítő – nagy terítő, díszpárnahuzat ... Ugye, ezeket nem használjuk, kiment divatból, nem is
olyan bútorok vannak már, amelyeken jól mutatna. Én jelenleg a mellékelt képeken láthatóan díszítem otthonunkat ezekkel a számomra oly kedves, igazi kézimunkákkal. Minden darabhoz fűz valami szép emlék, esemény
– akár télen készült, akár nyáron. Hát miért ne gyönyörködnék még ma is ezekben a saját vagy közös munkánkban.
A megtalált fonalakból az interneten talált mintákat saját fantáziámmal kiegészítve horgolok különböző, ünnepekhez fűződő figurákat. Karácsonyra angyalkákat, kis
harangokat, Húsvétra most éppen tyúkanyót csibékkel
és egyebekkel. Bármilyen kézimunkázás nagyon kellemes időtöltés, és még hasznos, is mert az eredmény örömet, sikerélményt is ad készítőjének. A kézimunkázás
mellett lehet beszélgetni, zenét, rádiót hallgatni. Leköti
az ember gondolatait, nyugtató hatása is van, de megmozgatja az ember fantáziáját, alkotókedvét, alakíja ízlését,
igényét. Szívemből ajánlom mindenkinek ezt az elfoglaltságot. 					Kádár-NémethAntalné
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A FARSANG MÁSIK OLDALA
A Farsang január 6-ától hamvazó szerdáig tartó időszak, ami a nagyböjtöt megelőzi. A mulatozások, bálozások, lakomák,
és télűző jelmezek időszaka. A tél és „szülőűző” jelmezeké. Mert még így kreatív anyuka lévén is okoz fejtörést leánykám
naponta változó igényeit kielégítenem. Ami tegnap sellőjelmezként összeállt a fejemben, az ma változhat méhecskévé, és
gyanítom holnap (hála a hétvégi mesenézésnek) jó esetben nem Olafot „csak” Elza hercegnő ruháját elemezhetem. Hiába
az egyszerű, de nagyszerű anyai ötlet, néz rám a nagy szemével, és látom, az ellenkezés hiábavaló. Mennyivel egyszerűbb
volt, mikor még nem ömlött ránk ennyi rafinált ruhába bújt rajzfilmhős. Volt hercegnő, cowboy, boszorkány, varázsló, nem
Elza, Woody, Demona, Harry Potter. A feladat adott, az idő szűk. Anyagkeresés, nem létező varrótudás, kihalt mesterségek
előidézése, ragasztópisztoly, tűzőgép, cellux, vérnyomáscsökkentő, tízkor kávé és reggelre vasalva, csillogón ott áll a vágyott
jelmez. A szemeink alatti karikákat eltünteti az elégedett mosoly, ahogy az apróság boldogan vonul az óvoda folyosóján, már
feledésbe is merült minden előkészületi nehézség, csak a kollektív büszkeség marad. Az apróságé, hogy kedvence bőrébe
bújva a fantázia szárnyára ül, és a sajátunk, hogy ismét legyőztük a korlátainkat és gyermekünkért teljesítettük a lehetetlen
küldetést.										
													
BéKá

MEGKÉRDEZTÜK...
Farsangi emlékeiről.
Kádár-Németh
Révész Rozália
Antalné
1971-ben készült ez
1985-ben
a kép.
Édesanyám
szövetből
készítette
készítettem ezeket
saját kezűleg ezt a
a jelmezeket Laci és
pipacs jelmezt, amit
Zoli fiaim részére
az óvodai farsangon
az iskolafarsangra.
viseltem. Még ma is Saját kezem munkája a Mátyás király és az
A fotó a Civil Ház által január 29-én
nagyon szép emlékeket igazmondó juhász jelmez, amiért különdíjat
szervezett farsangi jelmezversenyen készült
ébreszt bennem.
kaptak gyermekeim.
a lelkes résztvevőkről.

A CIVIL HÁZ PROGRAMJA
Február

RECEPT
Csokis-túrós-meggyes

8

17.00
18.00

Színjátszókör
Hagyományőrző gyerekek

9

18.00
18.45

Hagyományőrzők köre
Jóga

10

17.00

Bibliakör

11

17.00

Asztalitenisz klub

12

18.00

Grimm-Busz Színház

13

19.00

Jótékonysági Bölcsödebál (Epreskert
Rendezvényház)

15

16.00
17.00
18.00

Nyugdíjas Egyesület
Színjátszókör
Hagyományőrző gyerekek

16

18.30
18.45

Hagyományőrzők köre
Jóga

18

17.00

Asztalitenisz klub

22

17.00
18.00

Színjátszókör
Hagyományőrző gyerekek

23

18.30
18.45

Hagyományőrzők köre
Jóga

24

17.00

Bibliakör

25

16.00

Író - olvasó találkozó Vigh Balázzsal

26

16.00

Tavaszváró tarkaság

Hozzávalók:

0,5 kg túró
meggy ízlés szerint (Én 0,5 kg-ot szoktam beletenni,
hogy jó szaftos-ragacsos legyen. Fagyasztott, vagy lehet
befőtt is.)
3 tojás
3 ek. cukor
4 ek. liszt
1 cs. sütőpor
2 ek kakaópor
csokidarabok (hányatott sorsú csoki télapó, esetleg húsvéti csoki nyuszi)
őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg ízlés szerint

Elkészítés:
Összekeverjük a túrót az egész tojásokkal, hozzátesszük
a lisztet, sütőport, kakaót, cukrot, és a fűszereket, belekeverjük a meggyet, és a csokidarabokat.
A tepsit (20x32 cm-es) vajazzuk, lisztezzük.
Beleöntjük a sütimasszát, és előmelegített sütőben
tűpróbáig sütjük, mint a piskótát.
Kicsit ragacsosabb lesz a közepe, a sok-sok finomságtól.

A receptet beküldte: Léberné Csúszi Gabriella
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REJTVÉNY
Az új tavasz játékos ujja
Rügyet sodort az ághegyen..
A Tóth Árpád idézet harmadik és negyedik sorát a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 12. sorában olvashatják.
Vízszintes: 1. Az idézet harmadik sora . 12. Játszótéri eszköz.
13. Időegység. 14. Nehéz súly, Arany János szavával. 15. Indíték. 16.
Színmű szereplője. 18. Szóösszetétel előtagjaként kővel való kapcsolatot jelöl. 20. A germánium vegyjele. 21. Népvándorlás kori germán
népcsoport. 23. Az USA egyik szövetségi állama. 25.A króm és a kén
vegyjele. 26. Flandriai folyócska. 28. Egykori, neves labdarúgónk (Zoltán) 29. Neves zenetörténész volt (Kálmán) 30. Téli nyakbavaló. 32.
Vonatkozó névmás. 33. Ida, becézve. 34. Kötöznivaló! 37. Szántóeszköz része. 39. Sértetlen. 40. Kelta néptörzs. 41. Világűr, régiesen. 42.
Rakodni kezd! 43. Valamihez szorosan simuló. 46. Arra a helyre szúr.
48. Japán város az Izu félszigeten. 49. A hét vezér egyike. 51. Hordómérték. 52. Városka az USA Új-Mexikó államában. 54. Rakás. 56.
Kívánság. 58. Ismert szó a Halotti beszédből. 59. Ostorféle. 61. Szoknya. 62. Részben elzár! 63. Skót nemzeti viselet. 64. Erről a tokajiról
azt tartják: a királyok bora, a borok királya. 66. A bárium vegyjele. 67.
Fiatal tyúk. 69. ... right! 71. Az ... tizenkilenc, a másik egy híján húsz.
Függőleges: 1. Csúszós. 2. A mangán vegyjele. 3. Valamely időtől fogva. 4. Becézett Salamon. 5. Talajművelő eszköz. 6. Ellenérték. 7.
Dunamenti kikötőváros Romániában. 8. ... Troll; H. Heine elbeszélő költeménye. 9. Előtagként valaminek az új voltát jelenti. 10. Eger határai! 11. A torok kéményseprője! 12. Az idézet negyedik sora. 17. ... mars! 19. Fohász. 22. Tornaóra, az iskolások szavával. 24. Gyalogos
katona. 25. Nem szép, sőt! 27. Cibáló. 29. Erre a helyre tevő. 31. Távközlési berendezés. 33. Japán grafikus (Masuo). 35. Belga fürdőhely
Liége-től délre. 36. Mint előtag földdel való kapcsolatot jelöl. 37. Rába ...; győri futballklub. 38. Az izmokban rejlik. 44. Ferde tornyáról
nevezetes olasz város. 45. Afrikai köztársaság, fővárosa Bamako. 47. Katar fővárosa. 49. Az az idő, ami alatt valami végbemegy. 50. A kelleténél többnek tart. 53. Osijek magyar neve. 54. Víziállat. 55. Valamitől eltérő. 57. Ritka férfinév. 59. Öbölnek is nevet adó német kikötőváros. 60. Fémtömegcikk. 63. Cseh fizetőeszköz, röv. 65. Olyan módon. 68. Ámon ...; egyiptomi főisten. 70. Libra, röv. 72. Részben elnyer!

Beadási határidő: 2016. február 20. (péntek). A helyes megfejtők közöt egy darab tavaszi ajtódíszt és egy tavaszi cserepes virágot sorsolunk ki. Előző számunk helyes megfejtői: Tisza Krisztina és
Kerekes Patrícia, a Lászlóffy Zsolt újszentiváni méhész által felajánlott selyemkóró mézet nyerték.
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