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A közelgő anyák napja alkalmából
szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Napló
MEGJELENIK HAVONTA

Tova robog a Grimm-Busz
Március 18-án véget ért a Grimm-Busz Színház 5 előadásból álló fellépéssorozata. A mesék jó kedvet szereztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, örömet hoztak mindenki szívébe. Reméljük, ha
lesz lehetőség, újra együtt nevethetünk mókás színdarabjaikon.

Mécs László: A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

KEDVES ÁPRILISI SZÜLETÉSNAPOS
ÚJSZENTIVÁNIAK!

Másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

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.
Dr. Juhász Jánosné, Magyar Pálné,
Papp Istvánné, Rabb Franciska, Samu Bálintné,
Szilágyi Zoltánné, Tóth Jánosné, Zsidi György,
Vecsernyés Istvánné, Vecsernyés Kálmán

Megyei futsal bajnok a lány csapatunk
A csoportgyőzelmünk után bejutottunk a Deszken rendezett futsal négyes döntőbe, ahol a döntőbe
jutásért a Hódmezővásárhely FC keleti csoport bajnokával kellett megmérkőzni, és 2-2 döntetlen
után büntetőkkel kerültünk a fináléba.A döntőn végül
sima 5-1 győzelmet arattunk a Szeged AK csapata ellen.
Így idén mi lettünk Csongrád megye futsal bajnoka!!!
Előző héten viszont Zánkán szerepeltünk felnőtt teremtornán, ahol ezüstérmesek lettünk.
NLSE Újszentiván--Balatonfüred 4-1,
NLSE Újszentiván---Veszprém 2-1,
NLSE Újszentiván --Tapolca 0-2,
NLSE Újszentiván---Zalaegerszeg TE 1-0,
NLSE Újszentiván---T.Bálint Akadémia 1-2,
NLSE Újszentiván--Győrsz.1-0

Március 15. képekben

Akinek inge...
Emlékezünk. Emlékezünk elődeink nagy cselekedeteire. Feltalálóinkra, akik vért izzadtak, hogy megalkossák, amit megálmodtak, tudósainkra, akik minden idejüket föláldozták, hogy valami olyat teremtsenek, ami mások életét teszi jobbá, filozófusok, költők, politikusok, hazafiak, akik szabadságukat és nem ritkán életüket áldozták, hogy egy szebb jövőt hagyjanak
utódaikra. Emlékezünk, mert megtanultuk, hogy történt. De valóban megemlékezünk? Vajon néhány percet szánunk- e arra,
hogy elgondolkozzunk, mit is tettek ők értünk. Nekik egy élet munkája, nekünk államalapítás, nemzeti identitás, Himnusz,
gyufa, C-vitamin.
Nem ér meg egy fél órás megemlékezést a munkájuk, a tetteik gyümölcse? Hiszen azt a napot, amit nemzeti ünnep címszó
alatt nem munkával töltünk, azt is nekik köszönhetjük. Adózzunk hát azzal, hogy elmegyünk egy- egy emlékműsorra,
kifejezzük tiszteletünket, és valóban megemlékezünk.

Felhívás

Húsvéti készülódés

Kedves Újszentivániak, a segítségeteket kérem! Az idén
májusban lesz Újszentiván egyik szomorú történetének
70. évfordulója. Nagyon szeretnénk egy szép megemlékezéssel tisztelegni az 1946-ban kitelepített németekről.
Talán még a 24. órában vagyunk! Bármilyen kicsi, kopott képpel vagy egy-egy - talán a szülők által elmondott
- a németek életéről szóló szép vagy szomorú történettel, egy tárgyi emlékkel vagy a róla készült képpel sokat
segítenétek ennek a megemlékezésnek a méltóságához!
Telefonszámom: 0620-932-0868
				
Kádár-NémetAntalné

Március 21-én délután húsvéti
kézműves foglalkozáson vettünk
részt a Civil Házban, ahol segítségünkre volt Kovács-Surányi
Gabriella családsegítő. Csillogó
ajtódíszeket, asztaldíszeket és
tojásgyertyát készítettünk. Sok
ügyes kezű gyerek és szülő érkezett, de a legszorgosabbak mégis
a fiúk voltak, akik óriási lelkesedéssel öntötték a tojásgyertyákat.
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Módosult a kertészetek korszerűsítésére vonatkozó pályázati felhívás

Módosult a kertészetek korszerúsítésére vonatkozó pályázati felhívás

Több ponton módosult a februárban megjelent felhívás, így többek között módosították a támogatási
jogosultságára szolgáló igazolás szabályait, valamint megjelent a tájékoztató az e-kérelem
benyújtásához is.
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Egyesület
A 3. számú szakmai melléklet tartalmazza a megvalósítási hely fogalmának kiegészítését, a 6. és 9.
számúszakamai mellékletek esetében az előírt üzemméret igazolására új adattartalmmal kibővített
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támogatási jogosultsági feltételek igazolásának módjában történt.
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élek Újszentivánon, és a
helyi óvodában dolgozom. 2014-től harmadik ciklusomat töltöm a
választók bizalmából a
helyi önkormányzatnál
mint képviselő.
Bizonyára Önöket is sújtja a kormány több negatív intézkedése,
érzik mindennapjaik egyre nehezebbek. Az önkormányzat
működését sem kímélték a megszorítások, de azért ebben a
helyzetben is tudtuk folytatni az előre eltervezett beruházásainkat. Megvalósult egy korszerű óvoda felépítése, intézményeink felújítása, kamera rendszer kiépítése. Számomra mindig
Déli Napfény LEADER Egyesület

fejlesztéseinkre, jó érzés tölt el, mikor végigmegyek a falunk utcáin, hogy mennyi minden megvalósult, megszépült.
Tudom a beruházásokkal járó munka nem ment mindig
zökkenőmentesen, de az Önök türelmének és kitartásának
köszönhetően, meghozta a várt eredményt. Vannak még
hiányosságok településünkön, de bízom benne, hogy minél
előbb ezekre is sor kerül. Egyesületeink munkájára is nagy
szükség van, hiszen ők is tartópillérei településünknek. Belelátok munkájukba, mert én is többnek a tagja vagyok. Gyermekes családok választják Újszentivánt letelepedés céljából,
és remélem, ők is részévé válnak közösségünknek. Szerintem
hogy egy jó faluközösséggé váljunk, három fontos dolog kellene: türelem egymáshoz, megértés a másik fél felé, és hogy
tudjunk megbocsájtani. Köszönöm továbbra is bizalmukat.

Menetrendi változás
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. április 3-tól (vasárnaptól) Újszentiván települést érintően alábbi regionális
menetrend módosítások bevezetését tervezi a Szeged – Tiszasziget – Tiszasziget (Térvár) autóbuszvonalon.
A Szeged, autóbusz állomásról 20:20-kor induló járat 10 perccel korábban közlekedik: Szeged, autóbusz állomásról
20:10-kor indul és Tiszasziget-Térvár megállóba érkezik 20:41-kor.
A Tiszasziget-Térvárról 20:52-kor indulójárat 10 perccel korábban közlekedik: Tiszasziget-Térvárról indul 20:42-kor,
Szeged, autóbusz állomásra érkezik érkezik 21:15-kor.
A járat gyakorisága: naponta
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Ba
Balogh Nóra

Kuluncsics
Bojána Jagoda

Pomázi Vivien

Gémes Csenge
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abáink 2015
Babarczi Botond

Csányi
Mia Léna

Lászlóffy Ádám
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Veszelinov Nenad

Bárdos Bence

A Civil Ház programja

Óvodai beíratkozás
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a szeptemberben nyíló új, háromcsoportos óvodánkba szeretettel várjuk a leendő
óvodás gyerekeket.

A beiratkozás időpontja:
2016. április 28. (csütörtök) 8.00-17.00 óráig
2016. április 29. (péntek) 8.00-16.00 óráig
A beiratkozás helyszíne:
SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvoda
Újszentiván, Árpád u. 16.
Óvodánk telefonszáma: 20/772-3559.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és a következő iratokat hozza magával:
- a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási
helyét tartalmazó igazolványt,
- a saját és gyermeke (ha van) személyi igazolványát
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek oltási/egészségügyi kiskönyvét,
- orvosi igazolást a gyermek óvodaérettségéről.
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító 		
körülményeket igazoló dokumentumokat.

Nyílt nap az óvodában
Nyílt napra várjuk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket a
következő időpontokban:
2016. április 4. (hétfő) - Süni csoport
2016. április 5. (kedd) - Nyuszi csoport
2016. április 7. (csütörtök) - Maci csoport
Mindennap 9.00 és 11.30 óra között betekintést nyerhetnek
óvodánk életébe, megismerkedhetnek óvodánk dolgozóival,
valamint felmerülő kérdéseikre is választ kaphatnak.
Gulyásné Gál Éva

Április-Május
4.
5.
6.
7.
11.

17.00
18.00
18.30
18.45
17.00
17.00
17.00
17.30
18.00

12. 17.00
18.30
18.45
14. 16.00
17.00
18. 17.00
18.00
19. 18.30
18.45
20. 17.00
21. 17.00
18.00
22. 17.00
25. 17.00
18.00
26. 18.30
18.45
28. 17.00
2. 17.00
18.00
3. 18.30
18.45
4. 17.00
5. 17.00

Nyárközép Színjátszó Kör
Hagyományőrző gyermek csoport
Hagyományőrző Kör
Jóga
Bibliakör
Asztalitenisz klub
Nyárközép Színjátszó Kör
A Magyar költészet napja
Hagyományőrző gyermek csoport
Nyugdíjas Egyesület
Hagyományőrző Kör
Jóga
Könyvtárosok világnapja
Asztalitenisz klub
Nyárközép Színjátszó Kör
Hagyományőrző gyermek csoport
Hagyományőrző Kör
Jóga
Bibliakör
Jogi mesék gyerekeknek
Asztalitenisz klub
Napraforgó Nagycsaládos Egyesület
Anyák napi kézműves foglalkozás
Nyugdíjas Egyesület
Hagyományőrző gyermek csoport
Hagyományőrző Kör
Jóga
Asztalitenisz klub
Nyárközép Színjátszó Kör
Hagyományőrző gyermek csoport
Hagyományőrző Kör
Jóga
Bibliakör
Asztalitenisz klub

Új könyvek érkeztek
Közel 100 új könyv érkezett a könyvtárba. Van köztük bestseller regény, gyermekönyv, ifjúsági regény és számos szakmai
könyv. Ezentúl is várjuk az olvasni vágyókat, az immár kibővült könyvkészlettel.
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Gondozóház hírei
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:
o
Kézműves foglalkozás: dekorációk készítése, színezés, varrás,
o
Szellemi, ügyességi vetélkedők.
o
Témaorientált beszélgetések
o
Napi sajtó elolvasása, aktuális hírek közös megbeszélése,
o
Társas- és kártyajátékok, vetélkedők
o
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.

Március az Idősek Klubjában

Böjtmás hava hűvös, szeles, igen csapadékos volt, egészen addig, amíg az újszentiváni Rét sori gondozóházban
meg nem ültük a szokásos József-napi tavaszcsalogató,
vidám, zenés, nótázós összejövetelünket. A három jeles nap közül (Sándor, József, Benedek) szokásokban és
hiedelmekben a leggazdagabb József napja, a tavasz első
napjának ünnepe. A hagyomány szerint a madarak megszólalnak ezen a napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot”. Az Alföldön úgy vélik, ha szivárvány látható,
a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros sáv pedig
bő bortermést ígér. József napja a méhek kieresztésének is
a megszabott ideje, és ezen a napon érkeznek a fecskék is.
Nagy örömünkre Figura Józsi bácsi, a falu
egyik legidősebb férfi lakosa is velünk ünnepelt, akit nagy szeretettel köszöntöttünk. Akárcsak az ebben a hónapban születésnapjukat ünneplőket: Baráth Jánosnét, Lantos Antalnét, Őze Imrét.
Azonban a mulatságon kívül, ebben a hónapban is humoros szellemi vetélkedő, közös társasozás, nótanapok, filmvetítés,
előadások tarkították programjainkat. Nőnapra ügyes kezek virágba borították a házat. Nemzeti ünnepünkre kokárdát
kötöttünk, és történeteket, visszaemlékezéseket olvastunk a pesti és szegedi nagy árvíz évfordulóján. Húsvéti dekorációkat
készítettünk közösen, és a kertbe virágokat ültettünk. Hosszú, téli szünet után ismét ellátogatott hozzánk Szabó Sándor,
reiki mester, hogy újabb nemes, lélekemelő gondolatokkal borítsa virágba lelkünket, segítve az újjáéledést, ahogy a napfény
teszi ezt a természettel.
Szeretettel várunk mindenkit a Rét sori gondozóházban! A változtatás jogát fenntartjuk!
Programjaink ingyenesek! Igény esetén, ingyenes szállítás megoldható!

Recept
Részeges pulykaszárny

Hozzávalók:
3 db pulykaszárny, 1 kg savanyú káposzta, 1 fej vöröshagyma,
szegfűszeg, 1,5 dl fehérbor, törött bors, só
Elkészítés:
A pulykaszárnyakat ketté vágjuk. A káposztát jól kimossuk, kicsavarjuk, feltesszük főni a szárnyakkal, a szegfűszeggel megtűzdelt
hagymával, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a bort, és annyi vizet,
hogy ellepje. Körülbelül 2 órát főzzük (teljesen meg kell puhulni
a húsnak). Ezután a káposztát vékonyan kiolajozott tepsibe elterítjük, rátesszük a megfőtt szárnydarabokat, öntünk alá egy kevés főzőlevet, hogy jó szaftos legyen, tejfölt locsolunk a tetejére,
és sütőben pirosra sütjük, vigyázva, nehogy kiszáradjon a hús.
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Rejtvény

Egy pásztornak át kell vinni a folyón egy farkast, egy kecskét
és egy káposztát. A csónakkal egyszerre csak az egyiket tudja
átvinni. De ha a pásztor magára hagyja a farkast a kecskével,
vagy a kecskét a káposztával, akkor az egyik megeszi a másikat. Hogyan kelhetnek át a folyón, hogy senkinek ne legyen
bántódása?
Beadási határidő: április 22.
A helyes megfejtők között kisorsolunk egy Bodó Judit által
felajánlott arcmasszázst és egy cserepes virágot.
Előző számunk helyes megfejtése: „Amikor a kisze lángol,
Fusson a fagy hét határról, Dőljö le az összes hófal, Tavasz
jöjjön minden jóval.”
Helyes megfejtője: Bagóczki Károlyné

Halálozás

Búcsúzás
Dávid Józsefné
(Mogyoró u.25.)
Gránási Péterné
(Damjanich u. 29/a)
Vadászy András
( Mogyoró u. 3.)

Őszinte részvétünk a
gyászoló családoknak.

Szorgalom és munka volt az életed,
Szívedben nem volt más, csak szeretet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak összetépni.
Életének 73. évében elhunyt
GRÁNÁSI PÉTERNÉ – Karácsonyi Máriától
búcsúzik: három testvére és családjaik és a
Gál család

Nyitvatartás:
H-P: 600-1900
Szo: 600-1800

2016.
Coop
textilöblítő
koncentrátum 1 l
friss fuvallat

Április 11- Április 23.

Coop
Pannon Aqua
ásványvíz 2 l

Coop
Margaréta
eüpapír
2 rét. 4 tekercs

Coop
croissant
50g

.

Érvényes: 2016.04.06-12.

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Bogya Kriszta,
Magyar Mária, Vass Imre
Nyomdai előkészítés: Balogh Istvánné,
Bogya Kriszta

Coop
száraztészta
4 tojásos
fodros nagykocka
500g
Coop omlós
keksz 180 g

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK,
DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK.
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Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.
Fotók: Bogya Kriszta, Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

