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MEGJELENIK HAVONTA

Mindenszentek és halottak napja
November 1-je mindenszentek
ünnepe, a katolikus egyházban
az összes üdvözült lélek emléknapja. Az ezt követő halottak
napja, november 2-a, az elhunytakról való általános megemlékezés napja. Ezekben a napokban rendbe tesszük és virággal
díszítjük hozzátartozóink sírjait, amelyeken gyertyát gyújtunk
a halottak lelki üdvéért. A katolikus egyház szertartása szerint
a gyertya fénye az örök világosságot jelképezi.

Az újszentiváni temető ravatalozójában november 1-jén 10 órakor volt halottaink lelki üdvéért
szóló szép szentmise.
Nekem nagyon szép emléknapok
ezek, amikor akár egymagunkban vagy a családdal sok-sok
szép emléket idézünk közeli és
távolabbi családtagjainkról, szeretteinkről, szomszédokról, barátokról…
Kádár-Németh Antalné

Adventi gondolatok
Az advent a karácsonyra való készülődés és várakozás időszaka.
Az advent szó eljövetelt jelent,
és a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig
tart. A reményteli várakozás
időszaka ez, a keresztény hitvilágban a karácsonyra való felkészülés Jézus születésének és
eljövetelének várakozására utal.
Ahogy az idő egyre hidegebbre,
morcosabbra fordul, lassacskán
Törő Zsóka: Advent
Búcsúzik november, kopogtat december,
a Remény csillaga ragyog a szemekben.
Ahogy a Megváltó érkezését várták,
úgy várja mindenki szíve titkos vágyát.
Jöjj el hát, oly rég várt békesség, szeretet,
tedd te boldogabbá a jó embereket...
Tisztítsa meg lelkünk az ünnep várása,
a frissen hullott hó ,karácsony varázsa...
Felejtsünk haragot, sértődést, bánatot,
tanuljunk Jézustól sok-sok alázatot...
Tanuljuk meg tőle, mi a megbocsájtás,
ne legyen közöttünk veszekedés, bántás...
Adventnek idején győzzön a Szeretet,
tegyük boldogabbá, aki velünk lehet...
Fedje be a rosszat csillogó hólepel,
hiszen decemberben minden szív ünnepel.
Ajándékba idén adj forró ölelést,
lelket melengető, erőt adó reményt...
Ne legyen szívünkben fájdalom és ború,
legyen a karácsony Szeretetkoszorú...

az emberek szívébe úgy költözik be a melegség, a meghittség
érzése, és a napok múltával egyre inkább várjuk már az advent
időszakát, mely talán az év egyik
legszebb ünnepét készíti elő.
Egyházközösségünk Törő Zsóka Advent című versével kíván
minden újszentiváni lakosnak
meghitt, csendes, békés adventi
készülődést karácsonyra.
Kádár-Németh Antalné

Az újszentiváni Keresztelő Szent János Lelkészség
adventi gyertyagyújtást tart a következő vasárnapokon a 8.30-kor kezdődő mise keretein belül:
Hit gyertyája 2019. december 1. (vasárnap)
Remény gyertyája 2019. december 8. (vasárnap)
Öröm gyertyája 2019. december 15. (vasárnap)
Szeretet gyertyája 2019. december 22. (vasárnap)
Sok szeretettel várunk minden kedves
karácsonyra készülődőt!

Novemberi számunk tartalmából:
3. oldal:
6. oldal:
9. oldal:
9. oldal:
12. oldal:

Felemás alakuló ülés
Óvoda elé parkoló?
Madarak etetése
Helyreállítás a templomban
Új helyen a posta

„
Polgármesteri köszönto
Kedves Újszentivániak!
Tisztelt Választópolgárok!
Október 13-án egy újabb önkormányzati ciklus kezdődött.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem, hogy szavazataikkal
támogattak és bizalmat szavaztak arra, hogy újabb öt éven keresztül polgármesterként szolgáljam településünket.
Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatának a hagyományok tiszteletét, ápolását, a településfejlesztés folytatását, a pénzügyi egyensúly további megtartását tartom.
Tudjuk, a közösség ereje magában a közösségben van! A célkitűzéseket csak együtt, szövetségben tudjuk megvalósítani! Ehhez kérem
az Önök aktív, támogató segítségét a jövőben is!
Köszönettel és tisztelettel:
Putnik Lázár
polgármester

Választási tájékoztató
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel a részletes választási eredményeket. Egyúttal megköszönöm a Szavazatszámláló Bizottság, a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda munkatársainak munkáját.
A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok a következőképpen alakultak:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes
szavazat

Mandátum

Putnik Lázár

Független

495

polgármester

Bodó Imre

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

451

-

Waltrich Csaba

Független

39

-

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok a következőképpen alakultak:
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Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes
szavazat

Mandátum

Dr. Juhász Tibor

Független

599

képviselő

Tarjánné Kádár Piroska

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

428

képviselő

Dr. Talpai János

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

418

képviselő

Bartalos Balázs István

Független

412

képviselő

Révész Rozália

Független

410

képviselő

Dunai József István

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

393

képviselő

Balogh Istvánné

Független

389

-

Veszelinov Gyorgye

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

380

-

Csikós Ferenc

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

330

-

Dimovics Gáborné

Vállalkozók Szentiváni Egyesülete

290

-

Vass Árpád

Független

277

-

Laczi Ferenc

Független

232

-

Juhász György

Független

202

-

Vörös László

Független

167

-

Almási László

Független

155

-

Rusin Csaba István

Független

148

-
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A szerb nemzetiségi képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok a következőképpen alakultak:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes
szavazat

Mandátum

Dunai József Istvánné

Szegedi Helyi Szerb Közösség

30

képviselő

Putnik Milos

Szegedi Helyi Szerb Közösség

21

képviselő

Veszelinov Ildikó

Szegedi Helyi Szerb Közösség

17

képviselő

Dunai Péter

Krug Művészeti Egyesület

16

-

Veszelinov Mína

Krug Művészeti Egyesület

10

-

Putnik Bozsidár

Szegedi Helyi Szerb Közösség

5

-

A roma nemzetiségi képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok a következőképpen alakultak:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes
szavazat

Mandátum

Dimovics Gábor

Fiatal Romák Országos Szövetsége

31

képviselő

Jaksa Tibor

Fiatal Romák Országos Szövetsége

26

képviselő

Faragó Gábor

Fiatal Romák Országos Szövetsége

25

képviselő

Kozák Dávid

Fiatal Romák Országos Szövetsége

25

-

Csillag István László

Fiatal Romák Országos Szövetsége

23

-

Szavazategyenlőség miatt sorsolással történt a sorrend megállapítása a 3-4. helyen.
A Csongrád Megyei közgyűlési listákra leadott érvényes szavazatok a következőképpen alakultak
Újszentivánon:
Kapott érvényes szavazatok Összesítve megszerzett
Újszentivánon
mandátumok

Jelölő szervezet
FIDESZ-KDNP

449

12

Magyar Szocialista Párt

158

2

Momentum

107

1

Demokratikus Koalíció

101

2

Mi Hazánk Mozgalom

77

2

Jobbik Magyarországért Mozgalom

63

1

Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
jegyző

Felemás alakuló ülés
Dr. Juhász Tibor lett az alpolgármester
Október 24-én megalakult az új képviselő testület. Az ülés elején Dr. Kuli Iván a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt a választás eredményéről, átadta a megbízóleveleket, kivette az
esküt a polgármestertől és a képviselőktől.
Dr. Talpai János képviselő úr bejelentette, hogy
Dunai József és Tarjánné Kádár Piroska képviselő asszonnyal együtt megalakították a
Vállalkozók Szentiváni Egyesületének képviselőcsoportját. (a cikkben a későbbiekben képviselőcsoport ) Ezt követően a választások sikeres
lebonyolítását és a legitim eredmény megszületését a jelenlévők tapssal köszönték meg.
Az SZMSZ felülvizsgálatára én kaptam felhívást.

A képviselő testület bizottságának megalakítására
nem került sor, mert a képviselőcsoport javasolta,
hogy az eddigi egy helyett három bizottság legyen. Javasolják, hogy az SZMSZ módosításakor 3
bizottságot hozzon létre a testület.
Az alpolgármester választásra ezt követően került sor. A polgármester javaslata erre a tisztségre Dr. Juhász Tibor doktor úr volt. Indoklásában
elmondta, hogy a falu lakói elsöprő többséggel,
közel 600 szavazattal támogatták. Valószínűsítette, hogy a lakosság által legtöbb szavazattal
bekerülő képviselőt szeretnék a falusiak e pozícióban látni. Nem mellékesen több éve dolgozik
a képviselő testületben, a szakmai tapasztalata
is megfelelő. Ezen indoklással történő előterjesztésnél várható volt, hogy egyhangú döntés szüle-
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tik. A képviselőcsoport részéről Dunai József képviselő jelezte, volna nekik is javaslatuk. El kellett
fogadnia, hogy a törvény értelmében e tisztség
betöltésére a polgármester tehet javaslatot. Ekkor
ad hoc bizottság alakult, ugyanis az alpolgármester választása titkos szavazással történik. A szavazás eredményeként – némi meglepetésre – Dr.
Juhász Tibort 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat
ellenében választották meg alpolgármesternek.

arra, hogy Dr. Juhász Tibor kérte a szavazásból
történő kizárását, valamint a képviselőcsoport
nem támogatta, a javaslatot. Így a szavazás eredményeként 3 igen és 3 tartózkodás mellett dr.
Juhász Tibor alpolgármester úr részére nem
került megállapításra illetmény és költségtérítés. Dr. Juhász Tibor a polgármester úrnak
előzetesen jelezte, habár tudja, hogy jár, de nem
kívánja felvenni a tiszteletdíját.

Az alpolgármester eskütételét követően a polgármester illetményének illetve költségtérítésének
megállapításával folytatódott az ülés. A képviselő-testületnek a polgármester juttatásait illetően nincs döntési jogköre, mind az illetmény,
mind a költségtérítés törvényben rögzített fix
összeg. Putnik Lázár polgármester úr kérte szavazásból történő kizárását érintettsége miatt. Az
összeget így is kötelező határozatban rögzíteni.
Putnik Lázár – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése alapján
– polgármester illetményét 548.400 forint/hó
összegben, költségtérítését – figyelemmel az
Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra – 82.260
forint/hónap összegben állapították meg. Az illetményre és költségtérítésre vonatkozó javaslat
végül 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.

A képviselők tiszteletdíjáról is döntés született.
Bartalos Balázs, mint ifjú képviselő vetette fel,
hogy mivel minden képviselőnek megvan a bevétele más jellegű tevékenységből, ezért ne kérjenek tiszteletdíjat. A képviselőtestület 4 igen
szavazattal, 3 képviselőcsoporti tartózkodó
szavazat ellenében úgy döntött, hogy nem kapnak tiszteletdíjat a képviselőtestületi tagok. A
rendelet így hatályon kívül helyezésre került.

Bár törvény kötelezi a képviselő testületet az
alpolgármester számára illetményt megállapítani, ez az ülésen nem történt meg. Tekintettel

Az ülés végén a képviselőcsoport rendkívüli
képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezte 15 napon belülre többek között a közfoglalkoztatással, az Agrárcsarnok építésével
és önerejével valamint annak megtérülésével, a
Munkásszálló építésével, önerejével, megtérülésével, valamint az Önkormányzati tulajdonnal
bíró gazdasági társaságokat megjelölve különös
tekintettel az Újszentiváni Településgazdálkodási
Kft-re.
dr. Szentirmay Sára
jegyző

2019. november 5-i testületi ülés
A képviselő -testület ülésének összehívását a Vállalkozók Szentiváni Egyesülete képviselőcsoport
kezdeményezte. Ennek apropóján -mivel a jogszabály erre lehetőséget ad, - egyben rendes ülés ös�szehívására is sor került, hiszen az alakuló ülésen
nem sikerült bizottságot választani, illetve az új
SZMSZ is szükséges a munka elkezdéséhez.
Első napirendként tehát az új SZMSZ tervezetét tárgyalták a képviselők. Hosszas vita zajlott
a témában, melynek eredményeként számtalan
pontban sikerült közelíteni a nézőpontokat. Ezzel
együtt is azonban a képviselőcsoport tartózkodása mellett került elfogadásra az új rendelet.
Az SZMSZ-ben szabályozottaknak megfelelően egy
bizottság működéséről döntöttek a képviselők,
mely 2 fő képviselőből és egy külsősből áll. Bizottsági tagnak lett választva Révész Rozália és Bartalos Balázs képviselők, külsős tag pedig Balogh
Istvánné, akinek eskütételével zárult e napirend.
Sajnos a Vállalkozók Szentiváni Egyesülete részéről nem volt személyeskedéstől mentes a volt alpolgármester asszony megválasztása.
Harmadik napirendként a rendkívüli ülés összehívását kérők által megjelölt téma következett volna. Dr. Talpai János képviselő úr jelezte, hogy nem
fogadja el, hogy egy rendes ülés keretén belül ke4

rüljön sor az általuk kért témák tárgyalására, tájékoztatásom ellenére, mely szerint erre a törvény
lehetőséget ad. Ragaszkodott a rendkívüli üléshez,
és közölte, hogy nem kíváncsi a polgármester úr
válaszaira, melyeket a feltett kérdésekre megadni
szándékozott. Ennek ellenére Putnik Lázár polgármester úr elmondta, hogy a dokumentumok
rendelkezésre állnak a testületi ülésen, illetve a
Polgármesteri Hivatalban is. A képviselőcsoport
tagjai végül úgy nyilatkoztak, szakértőikkel együtt
egy későbbi időpontban kívánják átnézni azokat.
A kérdésekre kizárólag írásban hajlandóak a válaszokat elfogadni, szóban nem. Mivel a kérdésekre
így nem volt lehetősége a polgármesternek, hogy
válaszoljon, a téma lezárásra került.
A képviselők a közelgő télapó ünnepség szervezésével zárták az ülést, melynek lebonyolítására a
polgármester a Vállalkozók Szentiváni Egyesületét kérte fel a távozó alpolgármester hiányában.
Ezt követően még ismét szóba került, hogy a lakosság részéről is kívánatos lenne a vízminőség
javításának sürgetése, illetve a szennyvíz bűz kérdésének megoldása.
Tisztelettel:
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dr. Szentirmay Sára
jegyző

Olvasói levél
Kedves Barátaim, Ügyfeleim,
Ismerőseim!
Ezúton szeretném megköszönni
azt, hogy az elmúlt 13 év alatt
bizalommal fordultatok hozzám.
Büszke vagyok mindarra, amit
ez idő alatt tettem. Fontos résztvevői voltatok az életemnek.
A megalakult képviselői csoport
szerint (Dr. Talpai János, Dunai
József, Tarjánné Kádár Piroska) én a szavazók bizalmát elvesztett személy vagyok. Igaz, 4
szavazat hiányzott ahhoz, hogy
képviselő legyek, de én ezt a sok

rágalomnak tulajdonítom, ami a
kampány során elhangzott.
Szeretlek titeket, persze azokat,
akik megérdemlik!
A „sokak” által várt változás
megtörtént!
Kedves Családom!
Köszönöm nektek a türelmet,
megértést, a sok segítséget, amit
munkám során kaptam tőletek!
A postán továbbra is várom ügyfeleimet.
Balogh Istvánné
Anya

Olvasói levél
Szeretnék az újszentivániakhoz
pár mondatot szólni.
Nagyon fel vagyok háborodva az
miatt, ami itt történik az én öreg
kis falumban.
Itt születtem, a gyerekeim, testvéreim, a férjem, a férjem szülei, testvérei, még a dédszülők
is. Ilyen összeférhetetlenség és
mocskolódás még sosem volt itt.
Ebben a faluban négy nemzeti-

ség élt együtt. Magyarok, németek, szerbek és cigányok. Soha
irigység nem volt köztünk. Tiszteletben tartottuk egymást. Ha
valaki bajban volt, segítettünk
egymáson, ahogy tudtunk.
Kérem a szentivániakat, hagyjanak fel a sok mocskolódással,
irigységgel!
Tisztelettel:

özv. Vecsernyés Istvánné
kézzel írott levele

özv. Vecsernyés Istvánné

Már a Noel Rehabilitációs Panziót is támadják
Az utóbbi időben sokan támadtak bennünket szóban és írásban egyaránt, egy olyan kezdeményezést, amely Magyarországon hiánypótló, amely
rugalmas, amely egy nagyon komoly szakmaterületi együttműködésen alapul, amely minden egyes
lakóval a leggondosabb odafigyelést, napi 24 órás
figyelmet, és összefogást jelent.
Feljelentettek, kijöttek, szemlét tartottak, tanúként hallgattak meg, interjúzták a lakókat, dolgozókat.
Itt a nővérek gondozók csoportban is segítik egymást, itt lényeg, ki mennyit ivott, picit alacsonyabb, vagy magasabb-e a vérnyomása, figyelünk
a lélekre, hangulatra, étvágyra és sok esetben a
mi komoly munkánk eredménye, hogy bizonyos
tünetek hátterében kiderítjük a valós okot. Nem
vagyunk csodatevők, és igaz magánkezdeményezésként nem vagyunk TB finanszírozott ellátó hely, mi egy olyan hely vagyunk, amely olyan
megoldást kínál, amelynél a hozzátartozó mosolyogva nyugtázhatja, ilyen jó állapotban még nem

is láttam családtagom, itt este 10 kor is hozzászól
az orvosunk és javasol, itt mindig minden egyes
információnak van súlya és van nyomatéka ,és
azonnali cselekvést vált ki egy nagyon komoly
szaktudással rendlekező csapatból.
Ja, a rehabilitációról nem írtam, milyen csodálatos emberek segítik a lakók mozgásfejlődését,
kognitiv funkciót, ez az összefogás a szakemberek régóta vágyott szakmai terévé válhatott, ahol
mindezek mellett a mosoly, a lakó átölelése és a
melegség árad a nagy folyosón, az óriási épületben, és nem véletlenül mondom sokszor ez NOEL
REHAB család...... elmondhatatlan erőfeszítéssel
együttjáró több éves munkánk láthatóan nagyon
eredményes, és hitünk megingathatatlan, hogy
egy nagyon fontos dologban segítünk ez nem más,
mint a GYÓGYULÁS... Minden más bennünket jelentjük tisztelettel NEM ÉRDEKEL.... !
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Óvoda elé parkoló...
Óvoda elé parkoló. Minek? Van értelme falunkban bármit is csinálni, ha úgyis feljelentenek?
Sajnálattal veszem tudomásul, hogy azok a beruházások, melyek számtalan család mindennapjaiban hoztak javulást az ellenzéki, mai napig számos uszító ember számára nem elfogadhatóak. A
Szentiváni vállalkozók egyesületének elnöke saját bevallásuk szerint 15 feljelentést fogalmaztak
meg személyemmel, önkormányzatunkkal kapcsolatban, s újabbakat terveznek beadni. Bár már
több mint egy hónapja elmúlt az önkormányzati
választás, ennek ellenére többen még azt hiszik,
most is kampány van….
Akkor, amikor azzal kell szembesülnöm, hogy ismét feljelentik (most épp a Magyar Közútnál) az
önkormányzatot, mert térkővel láttunk el már
meglévő parkolót s ovi előtti területet, elcsodálkozom. Úgy látszik, nem számít, hogy ezáltal kön�nyebbé vált a Poki bolt s az óvoda közti területen
a parkolás, a lényeg, hogy feljelentsenek! Azért
mellékesen megjegyzem, az érintett terület, sőt
a közút is önkormányzati tulajdonban van, de ha
igény van rá, akkor felszedjük a parkolót, hiszen
biztosan nincs rá szükség, ugye???
Elgondolkozok azon is, hogy milyen emberek között élünk. Szólhat ez még a személyemnek? Ér
annyit az én mocskolásom, vagy a falu rossz hírben való feltüntetése, hogy bizonyos, főleg szen-

tiváni nyugdíjas emberek mindennapjait e tiszteletet nélkülöző munkájuk tegye felejthetetlenné?
Az új képviselő testület már több mint egy hónapja megalakult. De ha hiszik, ha nem, a mai napig
egyik vállalkozók egyesületi képviselőtestületi tag
sem volt rá kíváncsi, s kérdezte meg, hogy van-e s
ha igen, mennyi az önkormányzat adóssága. Talán
azért, mert nincs! Sőt a Bovira Zrt. sem költözött
el, bármennyire is fogadkozott. Pedig a kampányban hogy hangoztatták, hogy mennyi hitelt vett
fel az önkormányzat, s ha nem nyer egyesületük
jelöltje, elköltöztetik vállalkozásukat falunkból.
Ezek az emberek remélem a saját kiadványukban
vállalni fogják kit mikor miért jelentettek fel, s
lesznek annyira tökösek s nevüket adják, hogy
gyűlöletkeltésüknek köszönhetően az élhető faluból lassan tényleg élhetetlent fognak csinálni…
Úgy látszik, nem egy faluban lakunk s élünk. Míg
én büszke vagyok Újszentivánra, mások csak a
rossz hírét igyekeznek kelteni. De ígérem, elgondolkozom azon, hogy fel kell-e szedni a parkolót
az óvoda előtt, ha már ennyire bántja a szemeket.
S ha igen, akkor majd álljanak ki a szülők elé, s
mondják el, így már jobb ez a falu, végre elértünk
valamit. Minek ide parkoló!?
Tisztelettel:

Amikor a munka gyümölcse beérik
Megkaptuk a munkásszálló épületek használatbavételi engedélyét. Jelenleg előkészületben van
a projekt pénzügyi és szakmai
beszámolója, ami a hónap közepén kerül benyújtásra. Már
van olyan cég, amely érdeklődik a szállók igénybevétele felől. Reméljük, mihamarabb lakói
lesznek az igényes épületeknek.
Továbbá a négy épület külön elnevezést is kapott.

Magyar utca 5.: Epreskert Zöld
Szálló
Magyar utca 3.: Epreskert Fehér
Szálló
Magyar utca 1.: Epreskert Bordó
Szálló
Vedresházi utca 1.: Epreskert
Pálinka Szálló
Bartalos Balázs
projektmenedzser

„
Félúton a kerékpáros piheno
A munkálatok tovább haladnak Újszentivánon épp
úgy, mint Törökkanizsán a KNESZECYC-4 HUSRB/1602/21/0186 azonosítójú projekt kapcsán.
Az épületre már felkerült a tető, ami a mellékelt
fényképen is látszik. A kerékpáros pihenőt fél év
múlva vígan igénybe veheti bárki, aki arra jár,
felülhet az emeleti teraszra frissítőt inni, kipróbálhatja a KRESZ tanpályát, a merészebbek pedig
az akadálypályát is.
Bartalos Balázs
projektmenedzser
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Putnik Lázár
polgármester

Belügyminisztériumi támogatásból újítottuk fel járdáinkat
A rossz minőségű járda már nem
volt alkalmas a biztonságos közlekedésre, ezért augusztusban
járdafelújítási munkálatok kezdődtek a Rákóczi utcában, a Felszabadulás utcában és a Damjanich utcában.
A projekt pályázati forrásból
jöhetett létre. 85%-os támogatási intenzitás mellett összesen
15.000.000 Ft támogatási ös�szegből és 2.647.058 Ft minimálisan vállalandó önerőből való-

sult meg.
A projekt megvalósítása során
három alkalommal (szakaszonként) tartottunk lakossági fórumot, melyeken igyekeztünk
a lakosság igényeit felmérni.
Továbbá lakossági kapcsolattartónk telefonon keresztül is
a lakosok rendelkezésére állt a
felújítás alatt. A Rákóczi utcai
munkálatok október végén fejeződtek be.
A felújítás a Rákóczi utcában,

Rákóczi utca és a Kossuth utca
kereszteződése

a Felszabadulás utcában, és a
Damjanich utcában valósult
meg. Ezek olyan beruházások,
melyek a tartósság igényével
készülnek, hogy több évtizedig
szolgálják az újszentiváni lakosokat, növelve az itt élők komfortérzetét és biztonságát.
A felújított járdákat használják
egészséggel!
Baki Nikoletta

Rákóczi utca és a Petőfi utca
kereszteződése

Újszentivánról Ázsiába
Gergő több mint 10 évig élt Újszentivánon, majd
a továbbtanulás miatt Budapestre költözött. Néhány hete pedig három barátjával Ázsia felfedezésére indult.

Levi, Geri, Wera és Benji Goa-n
ismerkedik a helyi kultúrával

Az utazás ötlete még tavasszal fogalmazódott meg
bennük, amikor közösen Balin nyaraltak. Már oda
sem hagyományos módon mentek, hisz saját maguk finanszírozták az utat, és mindent ők szerveztek meg, az oda- és visszautat, az ottani közlekedést és a szállást is.
Gergő elmondta, elsősorban a különféle kultúrákat és embereket szeretné megismerni az út során.
A csapat minden tagja jól beszél angolul, de ha
nincs más, akkor kézzel-lábbal mutogatva is megértetik magukat. „Ezt már gyakoroltuk Balin” –
mondta.
Több hónapig készültek az utazásra, igyekeztek
minél többet olvasni azokról az országokról, ahová mennek, de számtalan videót és blogbejegyzést
is átnéztek. „Tisztában vagyunk vele, hogy szám-

talan meglepetést tartogatnak számunkra ezek a
távoli országok, és nem lehet mindenre felkészülni, de azért igyekszünk ismeretekkel felvértezni
magunkat.” – mondta Gegrő. Azonban nem csak
informálódtak, de mentálisan és fizikálisan is
edzették magukat, hogy bírják az utazást.
A társaság szeptember 24-én indult el a nagy útra.
Az első kihívás a repülőút volt, ami két átszállással, közel 16 órán át tartott. Először egy Bucket
list hostelben találtak helyet, ahol munkáért cserébe szállást és ételt kapnak. A mindennapjaik a
terület kitakarításával és az épület felújításával,
festésével telnek. Mivel a monszun minden évben
nagy pusztítást végez, így szinte mindig mindent
újra fel kell építeni. Ebben segítenek a fiatalok.
A kinti konyhát jól bírják, nem volt gond „Az indiai konyha valami csodálatos. Mármint nem a helyiség – abban van egy-két kivetnivaló – hanem az
ételek, amiket benne készítenek. Úgy készültünk
az út előtt, hogy nagy rendszerességgel majd vécére járnunk, egyelőre nem küszködünk semmilyen problémával ezen a téren. Olyan elképesztő
ízvilágú ételeket ettünk, ami új szintre emeli a finom és tápláló ételek fogalmát – mondta el Gergő.
A munka mellett folyamatosan felfedezik a környéket, hisz ez volt az utazásuk egyik célja. Megismerkedtek már a közeli partszakaszokkal, voltak
a környék leghíresebb látványosságában a Chapora Fort-ban, valamint bejárták a közeli nagyvárosokat, Margaot, Old Goat és Arambolt.
A legnehezebben a közlekedést tudták megszokni.
Volt, amikor motorokat béreltek, és azokkal járták
be a környéket. Sok jármű van az utakon, azon-
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ban a közlekedés résztvevői figyelnek egymásra.
Igaz, utak néha nincsenek, az elsőbbségadás fogalmát pedig lehet, hogy nem is ismerik az indiaiak, azonban még így is sokkal biztonságosabb
közlekedni, mert nem száguldozik senki.
Több mint egy hónapja vannak kint, és nagyon élvezik. Amikor készültek az utazásra, nagyon sokat olvastak az országról, de így is a meglepetés
számukra az, hogy hogyan viselkednek az indiaiak. „Az emberek hihetetlenül jó indulatúak, ös�sze sem tudom hasonlítani azzal, amit otthon tapasztaltam. Amennyiben valami olyat kérsz egy
indiaitól, amiben nem tud segíteni, akkor azonnal
felhívja egy ismerősét, aki majd segít. És amíg
nem oldotta meg a problémádat, nem adja fel. A
másik pedig, hogy mindent megosztanak másokkal. Bármijük is van, abból szívesen adnak, mert
tudják, hogy másoktól majd visszakapják” – ezt
már Geri mesélte, aki hozzátette, India, mint hely
egyszerűen csodálatos, gyönyörű, de azért vannak
lepukkant részei, és a közlekedés európai ésszel
felfoghatatlan.
Goa-ból az egyik barátjukhoz Tahirhoz utaztak
Puna-ba. Itt a legnagyobb élményük egy 400 fős
indiai esküvő volt, amelyre meghívást kaptak.
Hamarosan tovább mennek majd, most a cél az
indiai dzsungel, ahol egy új ismerősük bányáját

Levi, Geri és Benji

látogatják meg, mely India harmadik legnagyobb
ilyen létesítménye.
Gergő elmondta, nagyon jó döntés volt, hogy nekiindultak. „Eltűntek a mindennapi élet okozta
stresszhelyzetek, és teljesen otthon érezzük magunkat itt Indiába. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk már egy hónap alatt is, és annyi különleges
embert ismertünk meg, hogy meg sem tudom számolni. Ami meg érdekesebbé teszi számomra az
egészet, hogy már a harmadik nap elhagytam a telefonomat, de sokkal szabadabbnak érzem magam
tőle, és megtanultam meglátni a szépet a mindennapi pillanatokban. Még egy dologra tanított meg
ez az ország, ez a türelem. Egyrészt itt minden
nagyon lassan történik, legyen szó éttermi kiszolgálásról vagy hivatali ügyintézésről. Másrészről
néha kerülünk nehéz helyzetekbe, amikor nem
tudjuk, hogy jó-e, amit csinálunk. De ilyenkor
mindig csak arra gondolok, ha valami nem jó, akkor az csak azt jelenti, hogy még nincs vége és
várni kell, mert a végére mindig minden jól sül el.”
Amennyiben folyamatosan tudni szeretné, hogy
mi történik velük, akkor iratkozzon fel Youtube-csatornájukra, (a videók angol nyelvűek, de
van rajta magyar felirat, kapcsolják be) vagy kövesse őket az Instagramon.
Vass Imre

Levi és Geri egy barátjukkal

Böllérnapot tartott a Nyugdíjas Egyesület

A Nyugdíjas Egyesület

Október 23-án egyesületünk pályázati pénzből
Böllérnapot tartott Berg Henrikéknél, akiknek ezúton köszönjük, hogy 43 embert fogadtak az otthonukban.
Reggel 7-kor hozták a 160 kg-os disznót. Ekkor
fogtunk neki a nagy munkának. A munkából minden klubtag kivette a részét, volt aki a disznót
8

szúrta és szabdalta, más a reggelit, ebédet készítette, mások a finom hájas kiflit sütötték. Reggelire hagyományosan hagymás vért készítettünk és
sült májat, majd sült a hús, ebédre leves és pörkölt készült, persze amíg készült az ebéd, addig
az emberek ropogtathatták a háziasszony finom
töpörtős pogácsáját. Készítettünk hurkát, kolbászt, cigánykát, kisütöttük a töpörtőt, szóval volt
minden finomság. Amit nem ettünk meg, nem dolgoztunk fel, azt igazságosan elosztottuk egymás
között. Mindekinek jutott valamennyi a húsból, a
csontból, a kolbászból, hurkából és cigánykából, a
finom tepertőből, még a zsírt is szétosztottuk. De
ami a legjobb, hogy együtt voltunk és a finom ételek mellett, jókat beszélgettünk, jól érezte magát
a csapatunk. Meg is beszéltük, hogy ha lehetőség
lesz, jövőre is pályázunk az Önkormányzathoz, és
megismételjük ezt a jó kis napot.
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Rocskárné Ica

Madarak etetése
Ne hagyd abba, ha elkezdted!
Sok madárfaj tölti nálunk a telet, ilyenkor még
jobban rászorulnak az emberi segítségre.
Ilyenkor sokkal nehezebb a megfelelő energiadús
táplálék beszerzése, ezért a felállított etetőket
szívesen látogatják.
Ne hagyd abba, ha elkezdted!
Fontos, hogy ha elkezdjük az etetést, akkor nem
szabad abbahagyni, mert a könnyű táplálékforrás
megvonása hidegebb éjszakákon a madarak pusztulásához vezet. Az etetés akár április közepéig,
végéig is eltarthat. Az ideális etetési intervallum
október végétől április közepéig, végéig tart. Ha
új helyen szeretnénk megkezdeni a madarak etetését, akkor már szeptember első harmadában is
elkezdhetjük.
Bartalos Balázs

Helyreállítás a templomban
Még a templomba járó újszentivániak közül sem
mindenki tudta, hogy a templom hátsó helyiségének (sekrestyének) falai három évvel ezelőtt a
mosdóban történt csőtörés és a külső szabadtéri
oltár hibás építése miatt átáztak. A külső oltár teljes szélességében szétverve a templom falától fél
méter szélességben, valamint a belső helyiségben
a vakolat ablak magasságáig leverve száradtak a
falak több mint két évig. A biztosító a kár kb egyharmadát fizette, mivel a külső átázás nem a csőtórésből adódott. Az Önkormányzathoz fordultam
segítségért. Polgármester úr felvette a kapcsolatot az Egyházmegyével. Hosszas egyezkedés után
az Önkormányzat és az Egyházmegye 500 – 500
ezer forinttal toldották meg a biztosító által utalt
pénzt, hogy kívül-belül megtörténjen a helyreállí-

tás. Augusztusban elkészült végre kívül-belül minden, még a templom belső felében is az oltárfal és
az oldalfalak is át lettek festve. Önkormányzatunk
minden évben többszázezerrel támogatta a templom körüli megvalósításokat: az Adventi koszorú,
a Betlehem, a Mária-lugas, jelenleg a járda, egész
nyáron a templomkertben a fűnyírás… Egyházközösségünk hálás köszönetet mond polgármester
úrnak e sok-sok segítségért, mert a templom az
Önkormányzat nélkül soha nem érte volna el ezeket a szép megvalósításokat. És én úgy gondolom,
az önkormányzatok nélkül a falusi templomok
nem is tudnak létezni. Még egyszer köszönjük a
sok-sok segítséget!
Kádár-Németh Antalné

Könyvajánló

Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
Nem szoktam olyan könyvet ajánlani, amelyet
jómagam nem olvastam. Nem hiteles, és hiszek
abban, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen
érzünk az olvasmányélményeink iránt is. ( Tudtátok, hogy egy színt sem látunk ugyanúgy,? )
Szóval amint jeleztem, nem olvastam a könyvet,

de mire ez az ajánló megjelenik, elolvasom. És lehet, hogy tetszik, de lehet, hogy nem. De megfogott a címe, és ahogyan mások ajánlották. És nem
hiszem, hogy nagy lenne a tét. Olvassátok velem.
Ez Delia Owens regénye Észak-Karolina ritkán lakott, mocsaras partvidékén játszódik az 1950-es
és 60-as években. A történet főhőse a lápvidéken
sorsára hagyott kislány, Kya Clark, aki az évek
során elszigeteltségében önellátásra rendezkedik
be, s alig érintkezik a környékbeliekkel.
Az első szerelem azonban Kya életét is felforgatja:
a közeli kisvárosban élő Tate megtanítja olvasni,
és ő az, akivel a lány osztozni tud a természet és a
költészet szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki érdeklődik a különleges, magának való
lány iránt…
Egy rejtélyes gyilkosságot követően a helyi közösség felbolydul, és a gyanú hamarosan a mocsárban magányosan élő „Lápi lányra” terelődik.
A biológus Owens első regénye egyszerre fordulatos krimi, érzékeny fejlődésregény, valamint a va-
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don és az emberi lélek lenyűgöző természetrajza.
Nem véletlenül került a New York Times bestsellerlistájának első helyére, s vezeti az Amazon sikerlistáját is. Bár csak tavaly ősszel jelent meg,
már több mint 1 millió példány kelt el belőle, Reese Witherspoon is beválogatta könyvklubjának
ajánlott olvasmányai közé, sőt: a színésznő produkciós cége filmet forgat a regényből.
J. D. Salinger: Rozsban a fogó (Zabhegyező)
Ötven évvel az első magyar megjelenése után új
fordításban kerül az olvasók elé Salinger nálunk
is kultikussá vált regénye. Főhőse, Holden Caulfield tizenhét éves amerikai gimnazista, akit éppen
a negyedik iskolából rúgtak ki. Első személyben
mondja el a kicsapása utáni három napjának történetét, melyet New Yorkban éjszakai mulatóhelyeken, kétes hírű szállodában s az utcán tölt el.
Közben mindent megpróbál, hogy a világgal, az
emberekkel normális kapcsolatot alakítson ki, de
sikertelenül. Menekül az emberek elől, de mindenütt hazug embereket talál. Ő egy jól szituált,
középosztálybeli gyerek. Esetében a gimnazisták
lelki lázadásáról van szó elsősorban, és nem azokéról, akik kitörnek a társadalomból. De mi ellen

lázadnak? Holdennek nem szörnyűségesek a szülei, hanem – ahogy az elbeszéléséből is kitűnik –
normális emberek. A felnőttek világával kapcsolatos ellenérzései is leginkább szimbolikus dolgok,
például a képmutatás, az egymásra nem figyelés.
Van egy fejezet a könyvben, ahol egy régi tanárával beszélget. Ott tulajdonképpen minden tanulság
kimondatik, csak éppen azzal a csavarral, hogy az,
aki elmondja neki ezeket a tanulságokat, szintén
becsapja őt, visszaél a bizalmával, és – az egyik
olvasat szerint – méltatlannak bizonyul arra, hogy
bármit is a lelkére beszéljen. Az egyetlen élőlény,
akivel őszintén beszélhet, s aki talán meg is érti
valamennyire, titokban felkeresett tízéves kishúga. De ő sem tud segíteni: Holden a történteket
egy szanatórium lakójaként meséli el.
Salinger regénye nemcsak a kamaszlélek kitűnő,
hiteles rajza, hanem a társadalmi konformizmus
ellen lázadó ember kudarcának is szimbóluma.
Elsősorban a fiataloknak ajánlom…….mert jó,
mert talán tudnak tanulni maguk is belőle valamit, hiszen Salinger világról alkotott meglátásai
kortalanok, éles tér és időbeli elhatárolódások
nélkül.
dr. Szentirmay Sára

„
Influenza elleni védooltás
Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint életkortól
függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedő
személyek térítésmentes influenza elleni védőoltására.
Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos légúti betegség. A legjellemzőbb tünetek:
láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél jelentkeznek a felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét
(cukorbetegség), de ronthatja a vese- máj- és vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát is.
Gyakrabban lépnek fel szövődmények hörghurut,
tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, az időseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy
egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy
esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású lehet.

és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi
felvételek számát 25-39%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élő, influenza ellen
oltott idős személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdőgyulladás kockázata 60%kal, a halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást is
minden évben újra be kell adatni. A hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak
igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír,
duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy
20%-ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlnak.
A védőoltással nemcsak önmagát, hanem a környezetében élőket is védi!
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a
rendelőben tájékozódhat.

Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás
betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben
szenvedőknek, cukorbetegnek, krónikus máj10
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Dr. Juhász Tibor
az Ön háziorvosa

Programajánló
Kedves Anyukák, és tornázni vágyók!

Kedves Anyukák!

Szeretettel várunk minden 0-99 éves tornázni
szeretőt. Nagyobb gyerkőcnek játszó sarok.

Minden hétfőn 10.00-től baba masszázst tartok
0-1 éves csecsemőknek a Védőnői tanácsadóban.

Minden szerdán 10.00-től a Civil Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.
Csanádi Erika
védőnő

Érdeklődni Csanádi Erika védőnőnél lehet
a +36 20 772 3552-es telefonszámon.

Szereted a színházat?
Szeretsz szerepelni?
Szeretsz játszani?

Akrobatikus
Rock’n’Roll
&
Show Dance

Ha a válasz igen, akkor Téged keresünk!
Ha szeretsz kitűnni, vagy csak bátorságot szeretnél
meríteni a szóbeli megnyilvánuláshoz...vagy csak
egyszerűen kíváncsi vagy miyen egy színjátszó kör,
akkor Téged is vár egy vidám csapat.

táncoktatás gyerekeknek.
Minden hétfőn 17.30 - 18.15
minden szerdán 17.15 - 18.00

Várom 6-13 éves gyerekek jelentkezését
a Szivárvány Színjátszó Körbe.
Keddenként 17.30-tól 18.30-ig a Civil Házban.
Ha kedvet kaptál, gyere és próbáld ki magad!
Itt drámázz, ne otthon!

a Civil Házban.
Az első hónap ingyenes!
+36 30 427 6032

Papp-Szabó Anita

Anyakönyvi hírek
2019. november 11-én
megszületett

2019. november 8-án házasságot kötött

Szögi Renáta
és
Fejes Zoltán.

Szabó Patrik Vajk
(4540 g és 53 cm),

Gránási Andrea és Szabó Kornél
gyermeke.
2019. november 18-án
megszületett

Horváth Benett René
(3680 g és 50 cm),
Horváth Brigitta
gyermeke.

Sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk a családoknak!

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk
az ifjú párnak!
Október hónapban elhunyt
Makó Mária
és
Varga László.
November hónapban elhunyt
Böröcz Lászlóné
és
Baráth Józsefné.

Őszinte részvétünk a gyászoló
családoknak!
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Szentiván Coop ABC

Főúti Coop ABC

H-P: 6:00-19:00
Sz: 6:00-14:00
V: 7:00-12:00

H-P: 6:00-19:00
Sz.: 7:00-19:00
V: Zárva

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 13.
Nyitva tartás:

6754 Újszentiván, Rákóczi u. 16.
Nyitva tartás:

KÍNÁLATUNKBÓL

KINDER HAPPY
HIPPO KAKAÓS,
MOGYORÓS
20,7G

2019.11.29-2019.12.06-ig

ROSHEN SZELET
TEJCSOKI CRÉME
BRULÉE,
ÉTCSOKI-RUM
43G

89 Ft helyett

199 Ft helyett

159

139 Ft helyett

109

GYŐRI ÉDES
DÖRMI DUO
MOGY-CSOKIS
30G

Ft

69

Ft

M&M'S
CSOKOLÁDÉ
45G

MILKA OREO
KEKSSZEL TT.
TEJCSOKI
300G

209 Ft helyett

199

949 Ft helyett

799

FRANCIA
DRAZSÉ,
DUNAKAVICS
DRAZSÉ
70G

Ft

Ft

2663 Ft/kg

D.E. OMNIA
ESPRESSO, SILK
KÁVÉ VÁKUMOS
250G

749 Ft helyett

249 Ft helyett

169

Ft

599

Ft

Ft

2396 Ft/kg

2414 Ft/kg

Áraink az áfát tartalmazzák, és 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.

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek, a készlet erejéig érvényesek.

Új helyre költözött a posta
Tisztelt Ügyfeleink!
Az újszentiváni posta 2019. november 4-től új
helyen üzemel. A volt takarékszövetkezet épületébe (Felszabadulás utca 7.) költöztünk, kulturált,
az Önök igényeinek megfelelően kialakított helyiségbe.
Értékesített termékek:
• alkalmi bélyegek,
• névnapi, születésnapi, gyász képeslapok,
• légpárnás tasakok (több méretben is),
• gázpalack vásárlás házhozszállítással (4790 ft),
• helyijáratos és távolsági bérletek dolgozó,
tanuló és nyugdíjas utazók részére,
• helyijáratos menetjegy,
• kézműves csokoládék,
Nyitva tartás:
hétfőtől – péntekig 8-12-ig; 12.30-tól 16.30-ig.
Megváltozott a telefonszámunk:
62/ 637-712
Továbbra is várjuk Önöket!
Balogh Istvánné
Novi Rakija Kft.

Pawlowski Roland
egyéni vállalkozó
+36 30/455 2349
Mária utca 18.

Villanyszerelési munkákat vállalok!

Bányai Zsolt

teherfuvarozó
+36 20/229 9207
Tevékenységek:
- költöztetés
- fuvarozás
- nehéztárgy szállítás
koltoztetomanufaktura.segithetek.hu
Kiadta:Újszentiván Község Önkormányzata
Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Telefon: +36 (62) 277-021
Szerkesztőbizottság: Balogh Istvánné,
Szenczi Viktória
Nyomdai előkészítés: Szenczi Viktória
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 700 példányban.

