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Egyre több az átverés!
Tisztelt Lakosok!
Sajnos, ahogy azt már a médiában is hallhatták, több helyen előfordultak az utóbbi időben a szolgáltatásfelajánlások, mérőóraleolvasásokkal, házalásokkal kapcsolatos
trükkös bűncselekmények.
Kérem, vigyázzanak értékeikre, ne engedjenek be idegeneket az ingatlanaikba!
Ha hivatalosan akarnak bejutni Önökhoz, mindig ellenőrizzék ezen személyek jogosultságát!

Jogsértés esetén hívják a 112-t!
Kérjenek segítséget!
Putnik Lázár, polgármester

Képviselő-testületi beszámoló
Március 06. napján tartotta a testület soron következő ülését. Az ülés bizottsági üléssel összevontan kezdődött és sor
került a költségvetés megtárgyalására, elfogadására.
A testület a költségvetés bevételeinek illetve kiadásainak
főösszegét 1.353.775.124 Ft-ban fogadta el.
Ezt követően döntöttek a képviselők a szociális intézményünkben a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról.
Ehhez kapcsolódóan került sor a szociális rendelet módosítására is.
A képviselők elfogadták a módosított cafetéria szabályzatot,
melynek lényege, hogy mára a számtalan adható juttatás
közül kizárólag a szépkártyát lehet használni a köztisztviselőknek. A 2019-es évre szóló közbeszerzési terv és a
jogszabályi változásokhoz alkalmazkodó közbeszerzési
szabályzat is elfogadásra került.
A helyi és sokak által ismert Articsóka Manufaktúra Szociális Szövetkezet kérésének helyt adva szerződést bont s köt
a helyébe lépő Pataki Tiles Kft.-vel Ezáltal meglévő bérleti
szerződés módosítását is támogatták kérésüknek megfelelően a képviselők a Szociális Szövetkezet kötelezettségvállalásának átvállalása mellett.
Szintén támogatásra került a Rákóczi Szövetség kérelme
is, ami által három határon túli testvértelepülésünk iskolájának tud Önkormányzatunk a beiskolázási költségekhez
egyenként 50 ezer forint, támogatást adni, nevezetesen az
erdélyi Torockó, a felvidéki Kisgéres és a vajdasági Törökkanizsa településeknek.
A Major lakóparkban egy ivókút kialakításáról döntöttek,
majd az egy ideje sajnos kihasználatlan cserhátszentiváni
nyaraló eladását vitatták meg a képviselők. Az ingatlant az
adóértékbizonyítvány alapján 4 millió forintra értékelték,
vevő pedig 5 millió forintot kínált érte, így bár ellenszavazattal, de az eladás mellett döntöttek.
Az Újszentiváni Óvoda és Bölcsőde gyermekeiért közalapítvány új kuratóriumának megválasztására is sor került.
A Civil szervezeteknek pályázat kiírásáról szavaztak a képviselők. Idén 250 ezer forint pénzbeli és 50 ezer forint természetbeni támogatásra lehet pályázni március 31-ig, míg
a jó sportolók pályázatát 50 ezer forint erejéig április 30-ig
lehet beadni. Változás ez esetben annyi, hogy felnőttek pályázatát is várják. Az egyebek napirendben képviselői felszólalásra ismét napirendre került az időszakosan fellépő
ivóvízminőség kérdése, valamint tárgyaltak a piacról, a temetői urnahelyekről, a munkásszállóról, a katolikus templomról, az óvodáról, a bölcsődei férőhelyekről valamint az
új kerékpáros pihenőhelyről is.
dr. Szentirmay Sára, jegyző

Pályázati lehetőség
Újszentiván Község Önkormányzata pályázatot hirdet élsportolók részére, akik megyei, országos vagy nemzetközi
versenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig és
fejlődésükhöz további támogatásra van szükségük.
Állandó újszentiváni lakhellyel rendelkező lakosok pályázhatnak, akik településünk jó hírnevét keltik kiemelkedő sport tevékenységükkel.
A pályázaton való részvétel feltételei, hogy a pályázó: magyarországi sport egyesület leigazolt versenyzője legyen,
rendelkezzen magyar állampolgársággal, állandó újszentiváni lakhellyel, legalább megyei versenyen elért 1-3. helyezéssel, országos versenyen elért 1-5. helyezéssel vagy nemzetközi versenyeken elért 1-10. helyezéssel rendelkezzen
(a beadást megelőző két évben).
A pályázat benyújtható eszközvásárlásra illetve útiköltség-támogatásra. A pályázatokat Újszentiván Község képviselőtestülete bírálja el a sporteredmények figyelembe
vételével 2019. május 31-ig. Értesítést az eredményről a
résztvevő az adatlapon megadott postai címen kap. A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2019. november 29.
A pályázat beadásához és elszámolásához szükséges dokumentumok nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban és a Civil Házban, elektronikus formában Újszentiván
honlapján (www.ujszentivan.hu) és a Civil Ház facebook
oldalán beszerezhető, letölthető.
Beadási határidő: 2019. április 30.

Rongálás a temetőben
Március elején az önkormányzati dolgozók az ősszel elzárt
temetői kutak téli csapjait akarták megnyitni. Sajnos nem
sikerült, mert a csapokat ellopták, és még a földbe vezető vízcsöveket is brutálisan megrongálták. Hetekbe telt a
helyreállítása. Hasonló rongálás történt a játszótér kútjával is. Sajnos az előző évekhez hasonlóan gyakorlattá tette valaki vagy valakik e „nemes cselekedetet”. Kedves újszentiváni rongáló vagy rongálók! Miért tettétek és teszitek
folyamatosan? Ha vasat, fémet gyűjtesz, nem hiszem, hogy
ez a mennyiség emeli a tétet! Talán vagányságból, és ettől
lettetek nagyok? Vajon ki előtt? Talán bosszúból, és kin álltok bosszút a temetőben? Biztosan van elhunyt hozzátartozótok, még ha nem is ebben a temetőben, nem gondoljátok, hogy ez a tettetek az elhunytak iránti tiszteletlenség,
a temető meggyalázása? Vagy ha bánt valami, vagy valaki,
ettől nyugszik meg a lelketek? Biztos, hogy ez a megoldás?
Miért? Miért? Miért? …
Kádár-Németh Antalné
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Kerékpáros pihenő és tanpálya épül
Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program
SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEŽEVAC
- KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE (4. ÜTEM)
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Újabb újszentiváni fejlesztés:
Újszentiván Önkormányzata eddig három szakaszban valósította meg a kerékpárút kiépítését.
Tekintve, hogy Szerbiában a határhoz legközelebbi város
Törökkanizsa, az előző szakaszok kiépítésében a partnerséget Újszentiván – mint vezető kedvezményezett – Szegeddel, Tiszaszigettel és Törökkanizsával alakította ki.
A közös cél az e településeket összekötő kerékpárút tervezése és szakaszonkénti kiépítése volt. Három korábbi, sikeresen megvalósított projektnek köszönhetően a kerékpárút
kiépítésének nagy része befejeződött. Tekintettel arra, hogy
a kerékpárút kihasználtsága, igénybevétele meghaladta a
tervezett szintet, a hiányzó szerbiai szakasz kiépítése és az
idegenforgalmi útvonal összekötése elsőbbséget élvez.
E beruházás a Szeged – Törökkanizsa kerékpárút kiépítésének negyedik szakasza, amely biztonságos kerékpározást
biztosít a határon át.
A projekt keretein belül a szerbiai oldalon összesen
10182,23 méternyi kerékpárút épül, és a kerékpárosok
szükségleteinek megfelelően Magyarországon kiépítik a
kerékpáros pihenőhelyet és egy kerékpáros oktató-, KRESZ
pályát a diákok számára.
Köszönjük szépen minden kedves érdeklődőnek, aki részt
vett 2019. március 08-án a nyitórendezvényen, melyet a
beruházás helyszínén és az Epres Kert Rendezvényházban
tartottunk.
A beruházás Magyarország-Szerbia IPA CBC határon átívelő Európai Uniós támogatásból valósul meg.

Érdeklődők a beruházás helyszínén (Sváb utca 2.)

Testvértelepülési adományok
Március 15-e, egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk, a
magyar szívek mindig magukban hordozzák a nemzeti
tudat érzését. 2019-ben ezen a napon szeltük át az országot, hogy Kisgéres testvértelepülésünknek elvigyük Újszentiván ajándékát.
Az Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a raktáron lévő, hibátlan állapotban megőrzött székeket és asztalokat a Kisgéresi Önkormányzatnak adományozzuk, ezzel is megerősítve kapcsolatunkat.
Összesen 9 asztalt és 73 széket vittünk. Adományunkkal kívántunk hozzájárulni a kisgéresi óvodás gyermekek
tárgyi eszközeinek javításához.
Azt szeretnénk, ha Kisgéressel való testvértelepülési kapcsolatunk nem csak protokolláris jellegű lenne, hanem
átjárná a testvéri és nemzettársi szeretet. Ne csak abból
álljon, hogy a polgármesterek vagy küldöttségek valamely
testvértelepülésre utaznak, vagy onnan vendégeket fogadnak, s néhány napig jól érzik magukat együtt, hanem
más tartalommal is legyen megtöltve.
Furik Csaba polgármester és a jelen lévő képviselők köszönetet mondtak az adományért.
Köszönetet mondunk a szívélyes vendéglátásért, a pincelátogatásunk során megkóstolt finomságokért!
Balogh Istvánné, alpolgármester és Almási László, képviselő

Putnik Lázár és Törökkanizsa polgármestere dr. Radovan Uverić
– időkapszula elhelyezése
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Postai hírek: Vajon a galamb hozza?
2019. április 5-én szolgáltatóváltás történik az újszentiváni postán. A továbbiakban a tevékenységet a Nova Rakija
Kft. látja el, az eddig megszokott helyen (Felszabadulás
u.23.), az új óvoda mellett. Az egyetemes postai szolgáltatás ellátása folyamatos lesz.
A pénteki átvételt követően, hétfőtől a leveleket és az utalványokat továbbra is, a hosszú éves tapasztalatokkal rendelkező, Szkokkné Magdika és Balogh László kézbesíti.
Ők már évek óta állnak az Önök szolgálatában.
A postán új kolleganő Temesvári Zsuzsanna fogadja kedves ügyfeleit. Forduljanak hozzá bizalommal.
Remények szerint ugyanolyan előzékenységgel, kedvességgel és tisztelettel fogadja a postára betérőket, mint azt
a régi időkben Robi bácsi tette.
A nyitva tartási idő nem változik, hétfőtől péntekig,
8-12-ig; 12.30-16.30-ig, és a szolgáltatások köre változatlan.
Balogh Istvánné, alpolgármester

Téltemetés erdélyi módra
Február végén Újszentiván szociális szvérájában dolgozóknak abban a megtiszteltetésben volt részük, hogy a csíkszentdomokosiak páratlan vendégszeretetét élvezhették.
A XXVII. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatóra voltunk
hivatalosak, amely a régió egyik legnagyszabásúbb eseményének számít.
Érdekes volt látni, hogy a környező települések néphagyományai szerint ki, hogyan búcsúztatja a farsangot. Kicsik
és nagyok egyaránt beöltözve, hangoskodva vettek részt a
felvonuláson, amin egész Csíkszentdomonkost bejárták.
A rendezvénysorozat péntek kora délután kezdődött, és a
szombat esti mulatsággal zárult, ahol a hangulatra senkinek sem lehetett panasza.
A mulatságokon való részvétel mellett lehetőségünk nyílt
kirándulni is. Mindannyiunk számára nagy élményt jelentett a befagyott Gyilkos-tavon valamint a Békás-szoros
sziklái között sétálni.
Hazafelé a csapat egyik része a parajdi sóbányát, másik része pedig a korondi vásárt vette célba. Utunk még Déván
találkozott, ahol egy rövid „uzsonna” és pihenés után, fáradtan ugyan, de élményekkel telve érkeztünk haza.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget Újszentiván és Csíkszentdomokos önkormányzatainak!
Kálmán László

Télbúcsúztató Torockón
Meghívást kaptunk a világhírű torckói télbúcsúztató farsangra. Gyorsan összeállt a kis csapat a bölcsődéből. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mert egyébként is
szoktunk csapatépítő programokat szervezni kollegtíve.
Mivel éjszaka érkeztünk, nem láthattuk a hegyeket. Reggel csodaszép napra ébredtünk és ámulva néztük a tájat.
Amerre szemünk ellátott csak hegyeket láttunk. Szállásunk a Székelykővel szemben volt és reggelizés közben
valóban láthattuk, hogy kétszer kel fel ott a nap. Részt
vettünk a télbúcsúztató farsangon, ami nagyon színes,
hangulatos, mulattató volt.
Mi is egészségesek maradunk, mert jól bekormoztak
bennünket.
Kirándultunk Nagyenyeden, Tordán a sóbarlangba és
megnéztük a torockói sajtmanufaktúrát.
Nagyon vendégszerető házigazdáink voltak, igazi jellegzetes finom erdélyi ételeket ettünk.
Vasárnap este érkeztünk haza, tele élményekkel.
Révész Rozália, bölcsődevezető

Olvasói levél
„Településünk nemrég megkapta a Civil Hírlevelet, melyben helyettünk és nevünkben szerkesztőik nyilatkoztak.
Erre szeretnénk reagálni, ugyanis a faluban már többen
megállítottak és telefonon is kerestek, hogy megint „nem
bírunk magunkkal” és „keressük a bajt?!”.
Hát mi nem.
Évekkel ezelőtt volt egy problémánk, ami számunkra kedvező módon rendeződött. Ettől az időtől fogva békében
és nyugalomban éltünk idáig.
A Civil Szervezet mostani megnyilvánulása a nevünkben
nem helytálló, mint ahogy az sem, hogy bennünket az
önkormányzati képviselő vagy bárki, megkeresett volna
jóhiszemű figyelmeztetéssel. Ez nem igaz, és visszautasítjuk
ezen kinyilatkoztatást. Kérjük, hogy a jövőben ne írjanak és
ne tegyenek helyettünk semmit! Ha nekünk problémánk
van, mi megoldjuk, és nem kérünk a kavarásokból és a
valótlan állításokból!”
Bányai István és Bányai Istvánné

4. Oldal - 2019. április - Szentiváni Napló

Óvodánkról
Farsangozás
A farsangi projekt idén is kiemelt szerepet kapott az éves
tervünkben. Az ünnepkörhöz tartozó néphagyományokkal való ismerkedésen túl természetesen idén is sor került a
jelmezbálra és az egész napon át tartó bolondozásra.
Szebbnél szebb kreatív és ötletes jelmezt láthattunk.
Az eszem-iszom-dínom-dánom egyik csúcspontját a tornatermi buli jelentette, ahol kölyökdisco várta a gyermekeket. A farsang utolsó napján, Húshagyó kedden nagy
hangzavar és kiszebáb égetés mellett hivatalosan is elűztük a telet.
Végre eljött a tavasz, amit már régóta vártunk!

Ebből láthattak kis ízelítőt azok, akik március
14-én délután ellátogattak a Civil Házban szervezett ünnepségre, ahol óvodásaink is felléptek.
A készülődést már időben elkezdtük annak érdekében, hogy a gyermekeket érzelmileg is ráhangoljuk e
témára.
Bízunk benne, hogy a gyermekekben sikerül megalapozni a hazaszeretetet és minden évben büszkén viselik majd
szívük felett a piros-fehér-zöld kokárdát.
Kálmán László

Virágültetésa Civil Házban
2019. március 22-én rendeztük meg a Civil Házban saját
kis tavaszvárónkat.
Minden korosztályból voltak segítőink, élvezetes volt
együtt szépíteni környezetünket, még attól függetlenül is,
hogy kicsiben tettük azt.
Köszönjük a felajánlásokat, így lett ültetnivalónk, és külön
köszönet illeti azokat, akik eljöttek és kezük munkájával
segítettek nekünk!

Bozsik-Program
Évente több alkalommal is részt veszünk Deszken a
Bozsik-Program keretein belül megszervezésre kerülő sportos délelőttökön. Legutóbbi alkalom február 27-én szerdán
volt. A közös bemelegítés után körforgásszerűen haladtunk végig a 8 pályán.
Mint mindig, úgy most is a rendezvény végén mindenkit
megjutalmaztak a délelőtt folyamán mutatott aktív teljesítményéért. Remek lehetőség ez a gyermekek és a pedagógusok számára is a többi óvodával való megismerkedésre.
Folytatás május elején.

Március 15-i fellépés a Civil Házban
Óvodánk nagy figyelmet fordít történelmünk, hagyományaink ápolására, így az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról is évről évre megemlékezünk. Az óvodai gyűjteményünkben számos témába illő verset és dalt tartunk
számon, melyek közül rendszeresen előveszünk és megtanulunk néhányat.
A március 15-i projekt feldolgozásában legtöbbször a magyar zászló és a „katonásdi” áll.

Kis segítőink óriási szakértelemmel művelték a kertészkedést.

Elkészült virágoskertünk, remélhetőleg, nem soká virágba borul.
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Nyugdíjasaink mozgalmas márciusa
Mozgalmas volt a nyugdíjasoknak a március.
A hónap elején Nőnapi összejövetelt rendeztünk 9 egyesülettel. Baráti klubjaink nagyon jó műsorokat hoztak.
A Hontravel Kft-től egy operett énekes és egy táncos
hölgy lépett fel. A klárafalviaktól a férfiak leptek meg
minket egy kellemes, mutatós tánccal.
Vendégeink voltak: Szabó Sándor országgyűlési képviselő, Putnik Lázár, Újszentiván polgármestere, és Balogh
Istvánné alpolgármester asszony. Mindenki nagyon jól
szórakozott.
Nyugdíjas tagjaink közül 14 fő Hajdúszoboszlón töltött
egy hetet.Az ottani kezelések és a víz is nagyon jó hatással
vannak az ízületekre, a reumás fájdalmakra. Mivel ekkor
nem sokan mentünk, úgy döntöttünk, szeptemberben,
nagyobb csapattal, megismételjük az utat.
Március 30-án Kiskundorozsmán voltak táncosaink a
Kistérségi KI-MIT- TUD- on. Az „Apácák táncát” adtuk
elő, a zsűrinek és a közönségnek is egyaránt tetszett műsorunk, amivel a második helyet szereztük meg.
2020-ban Újszentivánon lesz a Kistérségi KI-MIT-TUD,
mi leszünk a házigazdák.
Rocskárné Icu

Babacsomagok kézbesítve
Pap Mírát és családját köszöntötte Putnik Lázár polgármester és Csanádi Erika védőnő.

Ha Ön is kedvet érez arra, hogy egy igazán jó hangulatú, aktív nyugdíjas közösség tagja legyen, jöjjön el, tegye
meg!
Érdeklődni a tagsággal kapcsolatban Rocskárné Icunál
lehet telefonon.
Telefonszám: 06-20/772-36-08

Újszülötteink
2019. március 9-én megszületett Pap Míra,
Kovács Edit és Pap Gergely gyermeke.
Súly: 3930g
Hossz: 51cm
2019. Március 27-én megszületett Benkő Zsombor
Zoltán, Baczovszki Bernadett Katalin és
Benkő Zoltán gyermeke.
Súly: 3170g
Hossz: 49cm
Gratulálunk a családoknak és jó egészséget kívánunk!

Ismét indulnak nyári táborok

Putnik Lázár, Kovács Edit (kezében Pap Míra),
Pap Gergely (kezében a nagytestvér: Pap Ádám)

Házasságkötés
„ A házasság egy mozaik amit a pároddal építesz: milliónyi
apró pillanattal alkotsz meg egy történetet. ”

Március hónapban Sári Valéria és
Kovács László kötött házasságot.

Jennifer E. Smith

		 Gratulálunk
és sok boldogságot kívánunk a párnak!

Igaz, még csak áprilist írunk, de mi már javában készülünk a
nyárra.
Szeretnénk a gyerekeknek olyan programokat biztosítani a
vakáció idejére, ahol azon felül, hogy jól érzik magukat, élményekkel, emlékekkel gazdagodhatnak, fejlődhetnek azokon
a területeken, amelyek a mindennapi életben és a tanulmányaikban való sikerességükhöz hozzájárulnak.
A nyári napközik időpontjai:
2019. július 8-12.		
2019. július 15-19.
2019.július 29-augusztus 2.
2019. augusztus 5-9.
A táborok költsége teljes ellátással: 16.000.-/ FŐ/HÉT.
Fontos!: A helyet azoknak tartjuk fenn, akik a legalább
teljes költség felét befizetik!
Bővebb tájékoztatást a következő számban olvashatnak.
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Húsvéti receptajánlónk:
HÚSVÉTI MEDVEHAGYMÁS GÖNGYÖLT
CSIRKEMELL
HOZZÁVALÓK (4 főre)
4 db tojás
só
20 dkg füstölt sonka
8 szelet bacon

80 dkg csirkemellfilé
(4 db)
őrölt fehér bors
20 dkg trappista sajt
1 csokor medvehagyma
ELKÉSZÍTÉS

1. A tojásokat megfőzzük és félbe vágjuk.
2. A megmosott és szárazra törölt csirkemelleket
szétnyitjuk, kiklopfoljuk, megsózzuk és megborsozzuk. A sajtot és a füstölt sonkát szeletekre vágjuk.
3. Mindegyik csirkemellre teszünk 1 szelet füstölt sonkát, két félbe vágott főtt tojást, 1 szelet sajtot és 1-2 levél
medvehagymát, majd felgöngyöljük.
4. A felgöngyölt csirkemelleket baconbe tekerjük,
majd szorosan alufóliába csavarjuk.
5. A tekercseket tepsibe vagy sütőrácsra tesszük, és
180 fokra előmelegített sütőben 30-40 perc alatt megsütjük.

Húsvét napján családok, baráti társaságok gyűltek össze,
közös locsolás és locsolkodó várásra. Meg sem fordult
senki fejében, hogy elmeneküljön otthonról már korán
reggel a jeles napon, mint manapság.
A lányok, asszonyok a sajátkészítésű festett tojásokkal, terülj-terülj asztalkámmal fogadták a fiúkat, akik nem sajnálták a tiszta vizet a locsolkodásra. Senkit sem engedtek
elhervadni. A törődést a lakoma mellett jácint virág tűzésével is meghálálták.

Édes kis pályázat gyerekeknek
Beköszöntött a tavasz az Epres Kert Újszentiváni Csokoládé Műhely Mintaboltjába is. Készülnek a finomabbnálfinomabb kézműves húsvéti csokoládék, bonbonok, figurák. Termékeinkre jellemző a jó minőség, egyedi izgalmas
megjelenés.
Újdonságnak számít a pálinkás bonbonunk, most tojás
formában, és készült még cukormentes étcsokoládé is
maltitollal.
Facebook oldalunkon rajzpályázatot hirdettünk gyerekeknek, 2019. 04.18-ig várjuk a munkákat. Az első három
díjazott csokoládé-keksz csomagot és üzemlátogatási lehetőséget nyer.
Hamarosan kézműves kekszek, mézesek, linzerek, müzlik
is kínálataink közé kerülnek. Sok féle táblás csokoládéval,
gyerekeknek készült apró töltött figurákkal, különlegességekkel, ajándékkosarakkal, díszdobozos bonbonokkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

Reméljük, Ön is kipróbálja receptünket. Jó étvágyat
kívánunk!

A húsvéti készülődés fortélyai
Közeleg a Húsvét, sokan készülödnek is a jeles „locsolkodós” napra, mégis, ma már nem olyan ez az ünnep, mint
régen. Kíváncsiak voltunk, megkérdeztük az idősebbeket,
az ő korukban hogyan zajlottak a Húsvétra való előkészületek és az ünneplés.
A lányok sütöttek-főztek, nehogy bárki éhen maradjon
a nagy böjtölés után, hiszen, igen, régebben a legtöbben
tartották a szigorú böjtöt Húsvét előtt. Az asztalról nem
maradhatott le a főtt sonka, főtt tojás, ecetes torma, a házi
borok és a friss fonott kalács sem. Sok-sok tojást festettek
a lányok, a régi jó „hagymahéjas” módszerrel, aminek a
lényege annyi, hogy forró vizben kiáztatjuk a vörös- vagy
lilahagyma héját, majd ebbe áztatjuk a tojásokat, előtte
viasszal rajzolhatunk is rájuk, így bármilyen mintát viselhet magán a kis ajándékunk.
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„Igyunk egy csésze kávét...” - Ismerjük meg jobban közösségünk tagjait
Újraindul beszélgetős rovatunk, melyben közösségünk olyan tagjait mutatjuk be, akiket eddig is jól ismertünk, de mindig
kicsit többet szerettünk volna megtudni róluk.
Az első ilyen jól ismert személy, akivel leültünk egy csésze kávéra, Dr. Juhász Tibor volt:
Mi vitte rá, hogy jó hírnevű altatatóorvosi munkáját háziorvosi praxis ellátására cserélte fel?
Igazából az altatóorvosi munkát sosem kedveltem annyira, sokkal jobban szerettem intenzív osztályon dolgozni,
az volt a szívem csücske. A feleségem is orvos, elég sokat dolgozik, sokszor nincs otthon, kiszámíthatatlan a
munkaideje. Amíg nem voltak gyerekeink, addig nem
okozott problémát, hogy én is kiszámíthatatlan voltam,
sokat ügyeltem. A gyermekek születése után viszont már
fontos volt, hogy valaki időben odaérjen értük kettőnk
közül az óvodába, bölcsödébe. A véletlen hozta ezt a lehetőséget, hogy átvehettem a praxist az elődömtől. Szóval első sorban családi okai voltak.
Hány éve viszi a praxist és milyen tapasztalatai vannak?
Az idén lesz hét éve, hogy itt dolgozom. A községet már
azelőtt ismertem, hogy idekerültem. A nagyobbik lányom ide járt lovagolni. Mind a falut, mind a lakóit nagyon szeretem. Életem legjobb döntésének tartom, hogy
munkahelyet váltottam.
Nehéz volt a klinikai közeget a teamben dolgozást felcserélni erre a magányos munkasílusra?
Kezdetben kissé szokatlan volt, főleg, hogy mindenki ismeretlen volt számomra, és ismeretlen volt az a munkafolyamat is, amire egy háziorvosi körzetben szükség van.
Minden beteg szinte más és más problémával érkezik,
5-10 percenként teljesen más betegségre kell gyógymódot találnom. Azzal, hogy orvosként egyedül vagyok,
sokkal nagyobb szükségem volt az addig megszerzett tapasztalataimra, tudásomra. Nem lehet mindenkit beküldeni azonnal vérvételre, röntgenre, ultrahangra, ha be is
küldöm, akkor is csak napok múlva lesz eredmény a kezemben, nem úgy mint a klinikán. A szakorvosi vizsgálatokra is várni kell, addig is el kell látni a betegeket, meg
kell kezdeni a gyógyításukat. Nagy felelősség eldönteni,
hogy ki az akit itt helyben meg tudok gyógyítani, kinek
kell magasabb szintű ellátás, ki az akit nyugodtan itthon
tarthatok.
Milyen a kapcsolata a lakosokkal, járnak e hozzá az ún.
orvosok rémei, vagyis akik igazából csak azt szeretnék ha
valaki beszélgetne velük?
Szerintem a lakosok nagy részével jó a kapcsolatom, elég
közvetlennek tartom magam. Azt gondolom, olyan ember nincs aki mindig mindenkinek megfelel vagy szimpatikus. Biztos van olyan, aki mást várt vagy várna tőlem.
Próbálom a lehető legtöbbet nyújtani. Ha van idő, szívesen ejtek néhány szót másról is, mint a betegségről. Néha
pár kedves szó, rövid beszélgetés többet jelent bármelyik
orvosságnál, mindenki panaszát szívesem meghallgatom, próbálok segíteni, tanácsot adni. Az értelmetlen
beszélgetést szeretem gyorsan rövidre zárni, szerencsére
nagyon ritkán fordul elő ilyen.

Melyik áll közelebb hozzá, a gyermekek gyógyítás vagy
a felnőtteké?
Mind a gyermekek, mind a felnőttek gyógyítása rejteget
kihívásokat, egyaránt szívesem gyógyítom őket. Munkám nagy részét az egyszerűbb betegségek kezelése jelenti, de mindig van valami nem szokványos eset.
Van e olyan terve amit még a praxishoz kötődően nem
valósított meg?
Terveim, álmaim persze vannak. Mindig szeretnék fejlődni, minél többet nyújtani helyben a betegeknek. Sajnos a jelenlegi jogszabályi, finanszírozási feltételek eléggé
meghatározzák a mozgásteret. A betegségek megelőzése,
a szűrővizsgálati lehetőségek emelése, szélesítése szerepel
a terveim között.
Mi szeretett volna lenni gyermekkorában?
Autószerelő, mint a fiúk nagy része, meg persze mindenféle fegyveres és egyenruhás testület tagja. Aztán az emberek „szerelése” jobban vonzott.
Mi a kedvenc étele és hol ette életében a legjobbat?
Szeretem a magyaros konyhát, ha új helyen étkezem,
mindig cigánypecsenyét kérek. A legjobbat hol ettem?
Tavaly Portugáliában jártam a családommal, egy óceán
parti étteremben vacsoráztunk. Talán a helyszín varázsa
miatt a végtelenül egyszerűen elkészített hal örökké emlékezetes marad.

Mit csinál szívesen szabadidejében?
A szabadidőmet többnyire a családommal töltöm. Sokat
járunk színházba, kirándulni, szeretek a gyerekkel együtt
lovagolni, szeretek kertészkedni. Amire sajnos kevés lehetőségem adódik, pedig akár egy egész napot is el tudnék tölteni vele, az a horgászat.
Milyen könyvet olvasott utoljára?
Az utóbbi években a szakirodalmon és mesekönyveken
kívül keveset olvastam. Ami mégis nagyon megtetszett,
saját magamon is meglepődve, az a Harry Potter kötetek
voltak. Nagyobbik lányommal együtt olvastuk el.
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Mit csinálna ha nyerne a lottón?
Ha sokat nyernék is, nem nagyon szeretnék változtatni
bármin is, nem akarnám feladni az eddigi életemet. Abbahagyni mindent, amit talán sokan válaszolnának, túl
unalmas lenne hosszú távon, ahhoz még túl fiatal vagyok.
Lehet, hogy a házimunkákat másra hagynám, de inkább
többet utazgatnék a világban, egzotikusabb helyekre is
szívesem eljutnék.

Megérkezett gólyapárunk!

Köszönjük Dr. Juhász Tibornak, hogy válaszolt kérdéseinkre, ezáltal kicsit jobban megismerhettük Őt.
Reméljük, tetszett Önöknek beszélgetős rovatunk!
Újságunk következő számában kiderül, ki a következő
személy, akit elcsíptünk egy hasonlóan közvetlen interjú
erejéig, egy jó kis habos kávé kíséretében.

Tarol a szentiváni csapat
Újszentiván SE - Maroslele SE: 5-1
(2019.03.03. Maroslele Sportpálya)
Újszentiván SE - Móravárosi kinizsi: 3-1
(2019.03.09. Újszentiváni Sportpálya)
Újszentiván SE - Szatymaz SE: 3-2
(2019.03.17. Szatymaz Sportpálya)
Újszentiván SE - Derekegyház SK: 7-0
(2019. 03. 31. Újszentiván Sportpálya)
Jelenleg az Újszentiván SE az első helyen áll a tabellán,
36 ponttal!
Közelgő meccsek:
04. 13. 16:30: UTC 1913 Labdarúgó Kft.,
Helyszín: Újszentiván Sportpálya
04. 20. 17:00: Csanytelek SC,
Helyszín: Csanytelek Sportpálya
04. 28. 17:00: Kiskundorozsma ESK,
Helyszín: Újszentiván Sportpálya

Fascia tréning a Civil Házban!
Jöjjön el hozzánk és mozgassa át mindenét
ezzel a népszerű, új mozgásformával!
Ideje és helye: minden csütörtökön
08:15-től - 09:15-ig
a Civil Ház nagytermében
Az első alkalom ingyenes!

Halálozás
Fájó szívvel értesítjük Önöket, hogy Bali Dezső, Sándor Lászlóné és Tímár Mihályné március hónapban
elhunytak.
„Míg éltél szerettelek,
míg élek nem feledlek!”

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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Szentiván Coop ABC

Főúti Coop ABC

6754 Újszentiván, Rákóczi u. 16.
Nyitva tartás:
H-P: 6:00-19:00
Sz: 6:00-14:00
V: 7:00-12:00

KÍNÁLATUNKBÓL
2019.04.03.-2019.04.10-ig
BOVITA
ZÖLDBORSÓ
GYORSFAGYASZTOTT
450 G

299 Ft
665 Ft/kg

FARM FRITES FANTASY
HASÁBBURGONYA
GYORSFAGYASZTOTT
10MM
1 KG

449 Ft
449 Ft/kg

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 13.
Nyitva tartás:
H-P: 6:00-19:00
Sz.: 7:00-19:00
V: Zárva

REGINA
HÚSVÉTI
SZALVÉTA
3R. 33X33CM

MIZO UHT
LAKTÓZMENTES
TEJ
1,5% 1L

179 Ft
12 Ft/db

319 Ft/l

MILKA
ALPESI TEJ 100 G
DARK MILK 85 G
OREO CHOCO 100 G

KERTIKE
CSEMEGE
CÉKLA
720/350G

239 Ft
683 Ft/kg

Táncoktatás gyermekeknek a Civil Házban!
Minden hétfőn
és szerdán
17:30-tól 18:30-ig!

SZOBI
ALMA 12%
FEHÉRSZŐLŐ 12%
ŐSZIBARACK 12%
GYÜMÖLCS
ITALOK 1L

299 Ft

2990-3518 Ft/kg

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek, a készlet erejéig érvényesek.
A termékek csomagolása színben és mintában eltérhet a bemutatottaktól.
A megjelenő áru termékek fotói csak illusztrációk.
Felelős kiadó: COOP Szeged Zrt. 6721 Szeged, Szent István tér 16.

179 Ft/l

Tisztelt olvasóink!
A Szentiváni Napló
következő számának
tervezett megjelenési
időpontja:
2019. május 3-a
(péntek)

Áprilisi programajánló
Puskás Öcsi Emlékére Rendezett Sportnap
2019. április 06. 10:00 órától
Helyszín: Focipálya
„Posztolj egy verset” - Megemlékezés a
magyar költészet napján
2019. április 11. (egész nap)
Helyszín: Civil Ház
„Az én utam” - Pataki Ferenc Prima-díjas festőművész kiállításának megnyitója
2019. április 12. 17:00 óra (A kiállítás megtekinthető: 2019. április 23-ig.)
Helyszín: A Civil Ház Nagyterme
Húsvéti kézműves Foglalkozás
2019. április 18. 16:00 órától 19:00 óráig
Helyszín: Civil Ház
Anyák napi kézműves foglalkozás
2019. április 26. 16 órától 19 óráig
Helyszín: Civil Ház

Kiadta: Újszentiván Község Önkormányzata,
6754 Újszentiván,
Felszabadulás u. 7., Telefon: 06-62/277-021
Szerkesztőbizottság: Balogh Istvánné, Horváth
Brigitta, Magyar Mária
Nyomdai előkészítés: Horváth Brigitta
Nyomdai kivitelezés: Innovariant Nyomdaipari
Kft.
Fotók: Horváth Brigitta
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban.

