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MEGJELENIK HAVONTA

„

Újévi Köszönto
Kedves Olvasó!
Nemrég volt Vízkereszt ünnepe, mely egyben az
Ortodox Karácsony is. A napkeleti bölcsek az akkori események hatására bensőleg teljesen megváltoztak. Miért is? Először is a lelkükben alapvetően
hordozták a rácsodálkozás jegyeit s ezért volt sikeres az Istenkeresésük, a boldogságkeresésük. Ezért
az ő szemlélet-módjukat követve az újév egyik üzenete: - aki őszintén odaajándékozva keresi a saját
csillagát az égen, az megtalálja. Viszont, ha csak
keresgetgetek, akkor ne csodálkozzak, hogy csak
találgatgatok. Hiszen ha ugyanúgy csinálom a
dolgaimat, mint eddig, akkor ugyanúgy is fognak
menni, mint eddig. S mi motiválja őket a három
hónapos útra otthonuktól Betlehembe a jászolig?

Nem más , mint a csillag „ felirata”- Egy másfajta
boldog életet élhetsz. Azonban a saját csillagom feliratát olykor- olykor átírom:- hátha jobb lesz, más
lesz, amikor csak keresgetgetek s ezért nagyon
gyakran a „ csinálnikelleneizmusba” menekülök.
Míg a pásztorok figyeltek rácsodálkoztak arra, ami
körülöttük s velük történt, mert felnéztek az égre,
hiszen hozzájuk hasonlóan mindnyájunknak van
egy csillagunk, amire valami személyes van írva.
Magam és az egyházközség nevében ezen sorokkal kívánok mindenkinek Boldog Új Esztendőt.
Tisztelettel:

Novemberi számunk tartalmából:
2. oldal:
3. oldal:
4. oldal:
5. oldal:
6. oldal:

Babamúzeum Újszentivánon
Büszkeségeink
Rákóczi ösztöndíj
Egyházi híreink
Mosolygós gyermekek,szépülő iskola, havas táj

Gyenes Csaba
plébános

„ „
„
Hagyományorzo, kézmuves baba múzeum Újszentivánon
2010 óta van Babamúzeum Újszentivánon a Kossuth u 44. szám alatt. Várszeginé Hajdú Margit
Piroska 17 éve újszentiváni lakos, 2002-ben költözött ide Szőregről. A múzeumot a saját otthonában
rendezte be, de lassan már kinövi az otthoni helyiséget, mert rengeteg kézműves produktum van
a babákon kívül: például dekopázsolás, gyöngyfűzés, hímzés, karácsonyi díszek. Hosszú évek
óta a kézműveskedés a hobbija, főleg a hímzés és
a ruhakészítés. Régóta gyűjti és készíti, hagyományőrzés céljából a babákat. Célja, minél több
tájegység ruháit elkészíteni és babákon bemutatni, persze kiegészítve a mai kornak megfelelő ruhákkal is. Országon belül is számos helyről jöttek
már meglátogatni, de Németországból, Hollandiából és Londonból is jöttek már érdeklődők. Az elmúl három évben a Szent-Györgyi Albert Agorából
és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárból is rendszeresen jöttek gyerekcsoportok megtekinteni a kiállítást. Lassan 10 éve jár különböző
híres kiállításokra, melyeken falunkat képviselte,
ezek közül egy pár: Budapesten Országos Népművészeti Kiállítás, Vajdasági Magyarok Kézműves
Kiállítása, amely minden évben megrendezésre kerül. Ez egy nemzetközi 3 napos rendezvény
késő tavasszal vagy kora nyáron. A 2019-es kiállítás Tiszakálmánfalván kapott helyet. Szőregen,
a Rózsafesztiválon is rendszeresen részt vett, valamint itt helyben is állandó kiállítást rendezett
be, hogy a mai gyerekek is ízelítőt kapjanak a
múltból. A kiállításokon kapott emléklapokat, érmeket és serlegeket nagy becsben tartják. A babák

legfőbb tulajdonsága, hogy minden kézzel készül,
de a kis emberek legbecsesebb kincsei a ruházatuk, mivel nincsen két egyforma belőle, akár díszmagyar viselet, modern ruhák, mennyasszonyi
öltözet és népviselet, különböző nemzetiségeknél.
Reméli, hogy a gyerekek továbbviszik a hagyományainkat, és nem merül feledésbe a múlt, mert
hagyományainkat táplálnunk kell, hogy megőrizzük értékeinket. Minden kedves érdeklődőt egyeztetett időpontban szívesen, tárt karokkal várnak.
Akár kisebb gyermekcsoportok számára is alkalmas lehet, iskolai technikaóra keretein belül.
Elérhetőségek:
Mobil: +36 70 529 5806
E-mail:
piroskababa58@freemail.hu
Szegedi Anita

Vajdasági Magyarok Kézműves Kiállításán
szerzett oklevelek, és serleg

Várszeginé Hajdú Margit Piroska és babagyűjteménye

2

Szentiváni Napló - 2020. január

Siker az Orzágos Bolyai Matematikaversenyen
2019. október 11-én Szegeden került megrende- Ádám) a kiemelkedő eredményért, valamint felkézésre a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei szítő tanárnőjüknek Tarjánné Kádár Piroskának.
fordulója, ahol kitartó munkájuknak és a felkéSzegedi Anita
szítő tanáruknak köszönhetően, első helyezést ért
el az „Agyasok” csapata. A csapat egyik tagja volt
Kothencz Nándor falunk egyik kisdiákja. A megyei
versenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően meghívást kaptak, a verseny
országos fordulójára. A gyerekeknek egy óra alatt
14 feladattal kellett megbirkózniuk Budapesten
a Veres Péter Gimnáziumban. 2019. november
23-án az országos Bolyai Matematikai Csapatversenyen a 37 induló csapatból, ahol már határon
túli csapatok is versenyeztek, az előkelő 14. helyezést érték el. Büszkék lehetünk Nándira, aki a
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola 3.a osztályos tanulója. Gratulálunk neki és a csapat többi
tagjának is, (Forgó Richárd, Mihály Attila, Sinkó

TOP Dance Tánciskola
2018 óta tart oktatást Újszentivánon a Civil Házban hetente két alkalommal Tóth Péter a Top Dance
Tánciskola alapítója. Falunkból két lány is bekerült
a versenyzők közé kitartásuknak és oktatójuknak
köszönhetően. A csapatuk már számos versenyen
is részt vett többek között a 2019.12.15-én rendezett
Winter Section UPDF 2019 Táncversenyen, amely a
Törökbálinti Sportközpontban kapott helyet. A szegedi ToP Dance tánciskola a SWeeITCH Children
Nagyformációját nevezte. A délelőtt folyamán ös�szesen 66 versenyprodukció mérettette meg a tudását. Az Akrobatikus Rock and Roll sporttánc, amit

Forgó Richárd, Sinkó Ádám, Kothencz Nándor, Mihály Attila (a képet Tarjánné Kádár Piroska készítette)

ATM ide, ATM oda
„Egyre

nagyobb problémát okoz, hogy a fizetések és a nyugdíjak folyamatosan növekvő hányada érkezik bankszámlákra, de a készpénz-automaták nem terjednek a kisebb vidéki falvakban.”
– írta két éve egy országos hírlap. Ám településünkön a közelmúltban változott a helyzet! Újszentiván legfrekventáltabb pontján, a Hivatal
épülete mellett, a posta épület részeként került
kialakításra a K&H-s bankautomata a falubéliek nagy örömére. Az ATM nem csak az itt élő időseknek, hanem mindenkinek egyszerűbbé teszi a
mindennapját. Tiszaszigetiek is gyakran megállnak pénzt felvenni, így mondhatjuk, hogy az automata nagyjából 4000 személy érdekét szolgálja.
Bartalos Balázs

Végh Petra, Germann Eszter (Újszentiván), Ambrus Kincső,
Halász Gréta, Fülöp Vivien, Talpai Brigitta (Újszentiván), Ördög
Melinda

a ToP Dance Tánciskola képvisel az Open kategóriába tartozott, itt a formáció az előkelő II.HELYEZÉST érte el 22,9 ponttal. Ezzel a versennyel zárták
a 2019-es versenyszezont. Az decemberi verseny
koreográfiájának témája a tavaly bemutatott Disney Film a Diótörő és a Négy Birodalom volt, amely
az edző fantáziáját dicséri. Péter fontosnak tartja,
hogy a koreográfiával azonosulni tudjanak a versenyzők is, ezért közösen megtekintették a filmet,
majd átbeszélték a témát. Jelenleg a Márciusban
kezdődő 2020-as szezonra készülnek gőzerővel.
Gratulálunk a csapatnak a sikeres eredményhez
és sok sikert kívánunk a következő szezonhoz.
Szegedi Anita
Szentiváni Napló - 2020. január

ATM a Posta mellett
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Szív Üzente kezdeményezés Újszentivánon
Településünk jegyzője, dr. Szentirmay Sára kezdeményezésére műanyag kupakgyűjtő fémszívet helyeztek ki a Felszabadulás utcán, az óvoda elé. Putnik Lázár polgármester úr is teljes
mértékben támogatta az ötlet megvalósulását.
Az ország több pontján álló, hasonló gyűjtők telepítésének a célja, hogy a bele került műanyag
kupakok leadásából járó összeggel valamilyen
jótékony célt támogassanak az ötletgazdák.
Jegyző asszonyunk elmondta: „Hasonló kezdeményezést a közösségi oldalakon láttam. Mivel
számomra fontos a nehéz helyzetben lévő gyermekek segítése, ezért megkértem Balla Csaba
kollégámat, hogy készítsen el egy fém gyűjtőszívet. Csaba örömmel segített. Úgy gondoltam,
hogy a településen élő emberek számára is fontos
a gyermekek segítése. Jó érzés, hogy jól gondol-

tam. A kupakgyűjtő az első nap és a második nap
is tele lett. A kupakgyűjtő összefogásra ösztönöz,
empátiára és toleranciára tanít. Ezúton is köszönöm és kérem a lakosokat, hogy továbbra is folytassuk együtt a gyűjtést a gyermekek számára.”
A kupakokkal a szegedi GEMMA Központot támogatjuk, amely egy fogyatékossággal élő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmény. A központ
2010-ben jött létre néhány szakember kezdeményezésére, akik addigi munkájuk során szembesültek azzal az óriási igénnyel, amely a fogyatékosággal élő gyermekeket nevelő családokat érintette.
Nincs kis segítség, avagy MINDENKI számít!
Baki Nikoletta

Rákóczi ösztöndíj
Húsz, általános iskolai tanulmányaikat idén megkezdett kisdiák örülhetett a budapesti Rákóczi
Szövetség 10.000 forintos ösztöndíjának, melyet
elsőseink november 20-án vehettek át a törökkanizsai Branislav Nušić Könyvtár dísztermében.A
támogatások kiosztásakor Jerasz Anikó, a Magyar
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke
üdvözölte az elsősöket és szüleiket, a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjának munkatársait, Sullivan Ferencet és Bálinger Pétert, továbbá
Putnik Lázárt, Újszentiván polgármesterét, Újhelyi Nándort, a községi képviselő-testület elnökét,
Mihók Kucora Esztert, az MNT Tájékoztatási Bizottságának tagját és Mómity Éva tanítónőt. Mint
arra Jerasz Anikó emlékeztetett, a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács évek óta együtt
szervezi meg a támogatások kiosztását azokon a
délvidéki területeken, ahol az összlakosságot tekintve a magyar lakosság aránya 30% alatti. Közös célkitűzésekkel, tehát a magyarság támogatása, oktatásügyének, kultúrájának elősegítése, a
Kárpát-medencei magyarság összetartozásának
erősítése céljából zajlik nemcsak az ösztöndíjak
folyósítása, de az iskolatáskák kiosztása, a különböző versenyek, kirándulások, rendezvények megszervezése is, melyek mind-mind az anyanyelvű
oktatás megerősítését, népszerűsítését szolgálják, végigkísérve a diákokat tanulmányaik során.
A Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjának
4

munkatársa kiemelte: a támogatók az ösztöndíjjal a
szülőknek azt a döntését szeretnék elismerni, hogy
gyermekük számára magyar tannyelvű iskolát választottak, s nemcsak az ösztöndíjakat, de mindazoknak a magánszemélyeknek, önkormányzatoknak, alapítványoknak a gratulációit is magukkal
hozták, akik hozzájárultak ahhoz, hogy e támogatások eljussanak a magyar ajkú diákokhoz. Köszönetet mondott a Magyar Nemzeti Tanácsnak a tökéletes szervezőmunkáért s a kiváló együttműködésért.
Kis elsőseinket Putnik Lázár, a magyarországi Újszentiván polgármestere szintén köszöntötte, nemcsak Törökkanizsa testvértelepülésének, hanem
mint a Rákóczi programot támogató közel ötszáz
önkormányzat egyikének képviselőjeként is. Mint
elmondta, Törökkanizsa és Újszentiván együttműködéserégótatart,sahatáronátívelőprogramok,fejlesztések közös célok mentén valósulnak meg. Ezek
egyike a kerékpárút, mely határmenti településeinket köti össze, biztonságos közlekedés mellett számos lehetőséget biztosítva a közös programokhoz.
Azüdvözlőszavakatkövetőena16törökkanizsaielsősne és az oroszlámosi iskola négy kisdiákjának Putnik Lázár polgármester nyújtotta át az ösztöndíjakat
tartalmazó borítékokat, akik ezúttal is meghatódva,
örömmel fogadták a Rákóczi Szövetség ajándékát.

Szentiváni Napló - 2020. január

A rákóczi díjas gyerekek

„
Mosolygós gyermekek, szépülo iskola, havas táj
Már közel 8 éve szokás, hogy a határon túli testvértelepüléseink gyermekeit mikulás alkalmából
meglátogatjuk, s a télapót kérjük, ajándékozza
meg őket kis ajándékkal. Nem volt ez másként
idén sem. Zsombó s Üllés nagyközségek mellett
településünk is kivette a részét e nemes s jeles alkalomból. Csíkszentdomokoson közel 650, Orotván 100, míg Torockón s Torockószentgyörgyön
közel 100 gyermek napját tehettük közösen még
mosolygósabbá. Bár ez utóbbin még 5 unokatestvér település képviselői is ott voltak, nevezetesen
Bócsa, Csömör, Hollókő, Tápiógyörgye valamint V.
kerület. Az ajándékozás után közösen megnéztük,
milyen lett a torockói általános iskola kapuja s kerítése, aminek az elkészítéséhez a testvértelepülési
önkormányzatok fejenként 100.000 Ft-tal járultak
hozzá. Csíkszentdomokoson a zeneiskola diákjait s
a tűzoltózenekar tagjait köszöntötte személyesen
a „Szentiváni” Mikulás. Szintén településünkről

származó mikulás fogadta a gyermekeket Orotván és Tilalmason, amikor beléptek az iskolába s
az óvodába, ahol a köszönöm szó helyett rendre
az isten fizesse meg szolgált a csomagok fogadásának köszöntésére. Orotván igen megható volt,
hogy nemcsak a 8. osztályosok egy része verselt,
énekelt, hanem az iskola s óvoda egésze egy igazi
örömujjongásba torkolló produkcióval köszöntötte
a Mikulást. Természetesen a pedagógusok is kaptak a kis figyelmességből, hiszen az ő munkájuk
nélkülözhetetlen e településeken a szokások, magyarságtudat s a megbecsülésre való nevelésben.
Jó volt látni, hogy a gyermekek s a szülők mennyire
tisztelik a pedagógusokat, s örülnek, hogy (tanáremberek, óvónők) ott dolgozva biztosítják a gyermekek magyar (anyanyelven) történő oktatását
Putnik Lázár
polgármester

Testvértelepüléseinken is jó szívvel fogadták a mikulást

Elkészült a körmeneti járda
A Szentiváni Napló júniusi számában indítottam
pénzgyűjtést a katolikus templomunkat körbe
ölelő körmeneti járdára. Mire megjelent az újság,
magam is elbizonytalanodtam, hogy vajon összejön-e az anyaghoz szükséges többszázezer forint?
Két nap múlva csöngetett nálunk a legnagyobb
felajánló újszentiváni építési vállalkozó, Berta Sanyi, aki vállalta, ha összejön a szükséges anyag, kis

csapatával megcsinálják. Fogalmam sem volt, mikorra jön össze ennyi támogatás. A következő héten elindult a fantasztikusan jólelkű újszentivániak
adakozása névvel és név nélkül, a templomban, az
utcán, a Civil Házban, az orvosi rendelőben… Idősek és fiatal családok, civilszervezetek, nagyszerű
újszentiváni vállalkozók, az önkormányzat, az önkormányzati dolgozók, a régi és új önkormányzati
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képviselők mind-mind segítettek az adományaikkal. Nagy ígéretet is kaptam, de arra már nem
került sor, mert a templomot nem vittem bele a
választási kampányba. Októberre összejött a szükséges összeg, de megegyeztünk, hogy csak választás után fogunk hozzá. Nagy köszönettel tartozok
Buknicz Jánosnak, akinek a segítsége nélkül aligha
tudtam volna összeszedni egy nap alatt az összes
szükséges anyagot. Hálásan köszönjük a Berta családnak és csapatának a több százezer forint értékű
munkáját. Ez a járda emeli templomunk értékét,
valamint katolikus körmeneti ünnepeink szépségét. A körvonalak, még ha nagyok is, egyszer csak
összeérnek, és ez azt jelenti, hogy összetartozunk,
így ahogyan ez a körmeneti járda elkészült. Jó lenne még sok-sok ilyen szép dologban Szentivánon
összetartozni. Egyházközösségünk hálásan köszöni minden jólelkű ember támogatását, segítségét.

körmeneti járda

Kádár-Németh Antalné

Új festmények a templomban
November 10-én ünnepi misére gyülekeztünk.
Ritkán látott sokaság töltötte meg szeretett kis
templomunkat. Az ünnepi misét Dr. Kovács József általános helynök celebrálta, és a mise keretében megszentelte az Újszentivánon élő Pataki
Ferenc festőművész két gyönyörű alkotását. Feri
bácsi szeretettel felajánlott „Angyali Üdvözlet” és
„Vizitáció (Mária és Erzsébet találkozása)” képeivel gazdagította templomunk értékét, szépségét.
Megszentelésre került még a belső bejárati ajtóba
ólomüvegből elkészült három címer a Kádár, Müller
és Juhász család adományából. Az elkészült címe-

rek: Magyarország angyalkás címere, Újszentiván
címere és a Szeged Csanádi Egyházmegye címere.
Kádár-Németh Antalné

Vizitáció

Angyali üdvözlet

Sekrestyési szolgálat befejezése
Egy püspöki körlevél alapján a plébániák képviselő-testületei szeptember 1-vel megszűntek. Az
újaknak november 30-ával kellett megalakulni. A
régi testületből jó néhányan nem kívántunk újra
indulni. Én és férjem is befejeztük sekrestyési és
templomgondnoki szolgálatunkat. Büszke vagyok
arra, hogy hét évig voltam Újszentiván új templomának első sekrestyése. Nagyon szép hét évet
hagytunk magunk mögött. A 2012-ben felszentelt
templomot minden ünnephez szükséges liturgiai
eszközzel felszereltük. Nagyon sok munkával, sze6

retettel és pénzzel járultunk ahhoz, hogy Újszentiván gyöngyszemét jelenlegi szépségében láthatjuk. A legemlékezetesebb munkánkat elmesélem.
2012-ben volt az első nagy értékű felajánlásból a
toronyóra megrendelése. Árajánlatokból kiválasztottuk a számunkra megfelelő toronyóra készítő
mestert. Lehívtam Kecskemétről, hogy felmérje a
helyszínen a szükséges anyagot. Amikor felment a
torony belső oldalán lévő fali létrán, hogy pontosítsa az órák helyét, megdöbbenve közölte, hogy ide
nem lehet órát szerelni, mert a harangok fölött ki-
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maradt egy szint, ahol az órákat és az óraszerkezetet szerelnék. A helye megvan, csak elfelejtették
beépíteni! Már lemondtunk az óráról, amikor Zoli
fiam alpinista technikával a vasszerkezeten lógva pontosan felmérte, mi kell ehhez a szinthez. A
szőregi fatelepen pontosan leszabattam a szükséges faanyagot. Apával lélegzetelállító körülmények
között fúrtak és csavaroztak a helyére minden szál
deszkát. És elkészült a toronyóra! És néhány nagyobb munkánk csak egy-egy szóval: adventi koszorú, Betlehem, Jézus sírja, 25 fával beültettük a
templomkertet, rózsalugas, stb… A templom belsejében családunk adományából került a hatalmas
feszületre a Corpus (Krisztus teste), és a két oldalán álló Keresztelő Szent János és a gyönyörű Szűz
Mária. Ezeket a szobrokat Nyíregyházáról szállítottuk templomunkba. Nagyon büszke vagyok
a két tabernákulum – régi és az új Szentségház –
fehér selyemmel kibélelésére. Nem mindennapi
munka volt. A régi ebédlőasztalunkból csináltattam meg a keresztelő kisasztalt és a két térdeplő
zsámolyt. Öt liturgiai színben rendeltem sorba az
oltárterítő garnitúrákat. Aranyrojttal vettem kör-

be az összes szobor alatti polcot, stb… Hát, ennyi
jutott most eszembe az elmúlt hét évünkből. Ami
még folyamatban van, a külső Stáció elkészítése.
A képeket megvettem, már be vannak üvegezve, a
külső használathoz kell kialakítani, hogy nagyböjt
idején a templom körül ki lehessen rakni, hogy az
emberek minél többen megismerhessék Krisztus
szenvedésének útját. Ha sikerül, tavaszra itthon
még megcsináljuk. Amit már régóta készülök leírni
a félreértések elkerülése miatt, én sem az Önkormányzattól, sem az Egyháztól soha egy fillért sem
kaptam. Ez nem szemrehányás, csak tájékoztatás
a kételkedőknek. Én az elmúlt hét évet életünk
legszebb évei közé sorolom. Egyszerűen csak egy
szép szolgálat volt. Jó lenne, ha folytatná valaki!
Kádár-Németh Antalné

Óvodai hírek
Óvodánk életében az év utolsó hónapjai mozgalmasan teltek. Októberben a Napos Oldal Alapítvány,
egy érzékenyítő program keretében látogatott el
hozzánk. Majd a Csiga Duóval mulattak a gyerekek. A Némo úszósulival elindult az úszásoktatás,
amit jövőre is szeretnénk folytatni. Novemberben
a Mágikus trió kápráztatta el az apróságokat. Megtartottuk a közös adventi kézműves foglalkozást is.
Nagyon szép díszek készűltek. A gyermekek már
nagyon várták a Mikulást, némelyikük már szep-

tember¬ben tudta milyen verssel és énekkel fogja elkápráztatni Szent Miklós utód¬ját. December
6-án a délelőtti órákban egyszer csak varázslatos
csengőszó kíséretében meg is érkezett a piros ruhás
és sok-sok finomsággal jutalmazta a gyermekeket.
Révész Rozália

A várva várt mikulás
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Jótékonysági Óvoda bál a tél jegyében!
November 23-án, immáron a hatodik alkalommal
került megrendezésre az Újszentiváni jótékonysági Óvoda bál, és első alkalommal Újszentiváni
Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde néven. Örömmel láttuk, az Epreskert Rendezvényházba belépő vendégek hogyan gyönyörködnek a szépen, igényesen berendezett és feldíszített termen. A díszítés
a tél jegyében született, és az óvodai dolgozók
keze munkáját dicséri. A vendégek köszöntése
után a jó hangulat bevezetéseként, Balogh Istvánné és Baráthné Kuczora Ildikó előadásában nevethettük végig a Buszmegálló című előadást. A

szülők tánca fergeteges volt. Itt szeretném megköszönni a szülői munkaközösség segítségét és
közreműködését a bál szervezésében és lebonyolításában. Az Óvodapedagógusok tánca hatalmas
sikert aratott, végig taps kísérte az előadásukat.
A jóízű vacsora után, Vecsernyés Róbert szolgál
tatta a talpalávalót. A jó hangulat hajnalig kitartott, és a táncparkett is mindig tele volt. Nagyon
sok és értékes tombola felajánlást kaptunk, melyet a szeretnénk megköszönni a felajánlóknak.
Révész Rozália

Az óvoda dolgozóinak tánca

„
Bölcsodénkben járt a Mikulás!
December 6-án megérkezett, és a bölcsődébe is
betért a várva várt Télapó. A gyermekek izgatottan várták, énekeket, mondókákat tanultak. A
Mikulás megérkezésekor ki bátrabban, ki félénkebben énekelt. A szülők és a kisgyermeknevelők
is segítettek. Minden gyermek bátran odament
a Télapóhoz, hogy a puttonyából kivegye az ajándékát. A csomagot mindenki örömmel bontogat-

ta, boldogan mutatták, amit benne találtak. A
nagyszakállú búcsúzása után egy kis zsúr keretében a szülők egymással beszélgettek, gyermekeikkel együtt önfeledten játszottak. Vidám, eseménydús délutánt tudhatunk magunk mögött.

Nem csak a gyerekek örültek a mikulásnak
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Kisgyermeknevelők

„
Jótékonysági Bölcsode Bál

Az újszentiváni Bölcsőde tisztelettel
meghívja Önt,
Kedves családját és baráti társaságát
2020. február 08-án (szombat) 19 órai
kezdettel
VII. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.
Helyszín: Epreskert Rendezvényház
1900 Megnyitó
1915 Műsor
2000 Vacsora

A vacsorát is magába foglaló támogatói jegy ára:
3.500Ft/fő.
Táncoló jegy: 1.500Ft/fő,
Támogatói jegy: 500Ft.
Megvásárolható 2020. február 05-ig az újszentiváni
bölcsődében.

Napraforgó Nagycsaládos Egyesület programjai
A 2019. évi civil szervezetek támogatására
kiírt
Önkormányzati
pályázaton, egyesületünk 210.000,-Ft nyert.
A támogatást kirándulásokra, nyárbúcsúztatásra és az őszi-téli játszóház megrendezésére
kértük. 2019. 08. 04-én
a majsai Jonathermal
Gyógy- és Élményfürdőbe látogattunk el, ahol
egy nagyon tartalmas
és vidám napot töltöttünk. Mindenki nagyon
jól érezte magát. Szeptember 22-én a palicsi
állatkertet jártuk be,
megcsodáltuk a tavat,
és hattyút is etettünk.
A késői ebéd után elfáradva, de tele élménnyel
indultunk haza. Egy nagyon jó hangulatú, élménydús napot töltött

el a kis csapat. Szeptember 27-én szalonnasütés
mellett kellemes hangulatban, beszélgetéssel
búcsúztattuk a nyarat.
Az őszi játszóházat 2019.
október 31-én rendeztük
a Civil Házzal közösen.
A téli játszóházat 2019.
november 30-án tartottuk. A gyerekek 15 órai
kezdettel, majd felnőttek 18 órától készítették
el a koszorúkat, ajtókopogtatókat, ablakdíszeket. A rendezvényt
egy kis bulival zártuk.
Biztosak vagyunk benne, hogy a hagyományokhoz híven ez is egy
örömteli, jó hangulatban telt délután volt.
Révész Rozália

Rendhagyó Mikulás Ünnepség
2019. december 04-én a megszokottól eltérően, de
annál jobb hangulatban várhatták az újszentiváni
gyerekek a Mikulást. A nagy találkozás előtti hangulatról a Holló Együttes zenés táncos műsorral gondoskodott. A kreatív gyerekeket kézműves sarok is
várta, majd egy kis szórakozás után megérkezett a
várva várt Mikulás segítőtársával, a krampusszal.
A gyerekek versekkel és rajzokkal viszonozták
a csomagokat. Mindenkinek köszönjük a részvételt és bízunk benne, hogy a következő években gyarapodó létszámmal és hasonló hangulatban várhatjuk gyermekeinkkel a Télapót.
Szegedi Anita

A nagycsaládosok kirándulása

A falu mikulás és a lelkes gyerek sereg
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Már a Mikulás sem a régi
Idén is eljött a pillanat, amikor mindannyian, mint
szülők vártuk, hogy gyermekeinket pirospozsgás
arccal, kicsit visszafogottan, de annál nagyobb
örömmel meglátogassa a Mikulás. Ezen örömteli
feladatra polgármesterként, a vállalkozók egyesülete nevében bekerült képviselőket kértem fel.
Tettem mindezt azért, mert a Mikulás által hozott ajándékokhoz tavaly is közel 900.000 Ft értékben járultak hozzá a vállalkozóink. Már ekkor
furcsa lehetett volna számomra, hogy míg tavaly
a vállalkozóknak köszönhetően nem volt szükség
önkormányzati hozzájárulásra, addig idén maximum 500.000 Ft-ot javasolt az egyik képviselőjük. November 5-ei testületi ülésen kértem fel
őket e nemes feladatra. November végi fórumuk
után többen megkerestek, hogy csináljak valamit,
mert a „Talpaiék” rám várnak, s nem fognak semmit sem tenni a mikulással kapcsolatban. Eddig
a pontig eszembe sem jutott, hogy a Mikulásból
politikai ügyet kreálnak. E dologgal szembesülve
hétfőn (november 25.) megkértem a volt alpolgármester asszonyt, Balogh Istvánné Gyöngyikét,
mint külsős bizottsági tagot, hogy vegye a kezébe
az ünnepet, s lássuk vendégül a gyerekeket, ha
már a „házhoz jön a Mikulás”, az idén az idő rövidsége miatt a régi formájában elmarad. Sajnos

1 Ft támogatást nem tudtak vagy nem akartak intézni az igen tisztelt „Szentivánért” dolgozni akaró képviselők. Csupán november 27-én érdeklődtek a Civilházban, hogy hogyan áll a falumikulás,
amit nekik kellett volna megszervezni. Ráadásul a
bölcsőde, óvoda még ott a november eleji ülés után
jelezte, hogy ha kell csomagolni, vásárolni segítenek. Ők biztosan azt mondják, hogy hazudok. De
szerencsére a testületi üléseket ők közvetítik, így
azok visszanézhetőek, s aki veszi a fáradtságot, eldöntheti, ki mond igazat… Kimentek a meghívók,
aminek nem mindenki örült. Sőt… 18 éves voltam,
amikor először felkértek a nemes feladatra. Testvéremmel együtt, többedmagunkkal indultunk (ki
erre, ki arra) kopogtatni. Mindenki szeretettel, hálával, jó szóval várta ezt az ünnepet. Sajnos, mára
az emberek egy része megváltozott, s részükről az
önzetlen munkáért cserébe a köszönöm helyett az
elégedetlenkedésé lett a főszerep. Lehet, hogy hibázunk, de nem szándékosan tesszük. S az, hogy a
gyermek hogyan érzi magát, az a szülőn is múlik.
S azt jó, ha minden szülő tudja, szeretettel készültünk, s örömmel vártuk településünk gyermekeit.
Putnik Lázár
polgármester

Testületi ülés
Az új testület harmadik ülésére december 04-én
került sor. Az ülést polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt Dr. Juhász Tibor alpolgármester úr
vezette le. A képviselők két önkormányzati társulásba történő delegálást is jóváhagytak, melyekbe a
polgármester és az alpolgármester képviseli a hagyományoknak megfelelően a testületet. A Társulási megállapodások közül egy anyagot a következő
ülésen kívánnak tárgyalni. A Belső ellenőrzést végző szakember következő évre tervezett programját
egyhangúlag fogadták a képviselők néhány kiegészítéssel módosítva azt. A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendelet legutóbbi módosításának átvezetésére is sor került a szociális rendeleten. Ennek megfelelően a jövőben a krízistámogatást kamatmentes kölcsönben, a családtámogatási
támogatást, a temetési támogatást, a köztemetést a
polgármester, míg a lakhatási támogatást és a krízis
kérelmeket január hónaptól a Bizottság bírálja el.
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatnál ismét egyhangúlag szavazták meg a felsőfokú tanulmányokat
folytató fiatal felnőtteknek az 5000 Ft támogatást
havonta, melyhez az állam is hozzátesz ugyanan�nyit, és a remények szerint a Megyei Önkormányzat
is támogat. Az idei évben megduplázódott a jelentkezők száma, így a képviselőtestület 500.000 Ft-ra
emelte a támogatási keretet. A faluban már oly sok
éve hagyományos házhoz jön a mikulás rendezvény
elmaradásának körülményei is szóba kerültek. Saj10

nos parttalan vita alakult ki, mivel alpolgármester
úr és a képviselők egy része is emlékeztette Talpai
képviselő urat, hogy a korábbi ülés végén abban
maradtak polgármester úrral, hogy ezügyben a
képviselő csoport keresni fogja őt. Talpai képviselő
ezt teljességgel figyelmen kívül hagyva a polgármester viselkedését kifogásolta folyamatosan, így
érdemben nem sikerült a kérdést tisztázni. Az alpolgármester úr megnyugtatott mindenkit, hogy a
képviselőcsoport magatartása miatt bár át kellett
szervezni a mikulás rendezvényt, de nem marad el,
csak a keretek változnak. Idén így nem a mikulás
ment házhoz, hanem az apróságok mentek hozzá. Reméljük, a következő évben már vissza lehet
térni az eredeti elgondoláshoz. Talpai képviselő úr
ezt követően az adórendelet azonnali módosítását
javasolta. Tájékoztattam, hogy az SZMSZ rendelkezései szerint erre azonnal nincs lehetőség törvényesen, mindenfajta előkészítés és véleményezés
nélkül. Az ülés végén javaslat született arról, hogy
a mezőőrök jövő év áprilisáig mérjék fel a falu közútjainak, járdáinak állapotát, hogy egy ajánlás készülhessen a legégetőbb munkálatok elvégzéséhez.
Tisztelettel:
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dr. Szentirmay Sára
jegyző

Babacsomag átadó

,

Rekedt-Nagy Benett Rene, Horváth Brigitta és
dr. Juhász Tibor

Gránási Andrea, Szabó Marcell, Szabó Roland, Szabó Patrik Vajk, Szabó Kornél és
dr. Juhász Tibor

Anyakönyvi hírek

2019. szeptember 28-án házasságot kötött

Papdi Vivien
és
Szombati Szabolcs.

2019. November hónapban elhunyt
Suta György
és
Lengyel Zsuzsanna

2019. november 22-én házasságot kötött
Koza Viktória
és
Túri Máté

Őszinte részvétünk a gyászoló
családoknak!

Gratulálunk és sok boldogságot
kívánunk az ifjú pároknak!

Tisztelt újszentiváni Lakosok!
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a járda tisztántartásáról és a járdaszakasz melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék
eltávolításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

2019. december 23-én
megszületett

Varga Kitti Kiara

Kristó Pál
mezőőr

(3370 g és 48 cm),
Kökéy Nóra és Varga Lajos
gyermeke.

Sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk a családnak!
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Ingyenes angol és német
nyelvtanfolyamok
Ingyenes 120 órás angol és német nyelvtanfolyamok indulnak a GINOP-6.1.3-17-2018-00036 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnál”
című európai uniós projekt keretében.
Várjuk a jelentkezését, ha:

Kubai Salsa
Kubai Salsa a Civil Házban
Minden kedves táncolni vágyót várunk péntek
esténként a Civil Házban. Aki kedvet érez hozzá, az
jöjjön el első ingyenes óránkra január 24-én (pénteken) 19:00-től 20:00-ig.
A táncot a Dolce Dance Tánciskola oktatója tartja.
Bővebb információt a Civil Házban kaphatnak.

- magyar állampolgár
-Csongrád megyében lakik
- még nem töltötte be a 65. életévét
-legfeljebb középfokú végzettséggel, vagy szakképesítéssel rendelkezik
A képzés helyszíne megfelelő létszám esetén:
Újszentiván Civil Ház
További információk: 06 20 260 75 77 vagy
civilhaz@ujszentivan.hu

Könyv Birodalom
Könyvkirály/Könyvkirálynő
Keresd koronás könyveinket,
olvass el belőlük minél többet.
Ha a könyveinket kiolvasod,
Korona ütheti a markod!

Játékszabályzat:
1. Kapsz egy listát amin a koronás könyveink címeit találod azokból válassz ki egyet amit kikölcsönözhetsz.
2. Miután visszahoztad kapsz egy feladat lapot,
amit ha helyesen töltesz ki azzal már egy pontot
szerzel magadnak.
3. Leadási határidő: 2020.Május 15.

program ajánló
Február hónapra

4. Koronázás Június első hetében történik. (1)
könyvkirály (2) főkönyvherceg (3) könyvherceg
(4567…) Birodalmi tagok
5. Akik birodalmi tagok lettek a következő fordulóban +5 pontot kapnak.
Jelentkezésedet a könyvtárban megteheted egy
űrlap kitöltésével. Majd ezek után kezdetét veheti
a tusa.
Szeretettel várunk titeket!

Bányai Zsolt

teherfuvarozó
+36 20/229 9207
Tevékenységek:
- költöztetés
- fuvarozás
- nehéztárgy szállítás

2020 Február 7. (Péntek) rejtvényfejtők
világnapja

koltoztetomanufaktura.segitek.hu

Minden ami rejtvényfejtés, hiszen annak megoldása nem csak az idősebb korosztálynak nyújt remek
élményt. 3 korosztálynak megfelelő játékos rejtvényfejtésre várjuk majd a lelkes jelentkezőket a Civil
Házban.

egyéni vállalkozó

2020 Február 22. Farsang
Az előző évekhez hasonlóan, idén is szervezünk egy
kis farsangi mókát a gyerekeknek.
Jelmezverseny, kézműveskedés és játékos feladatok
várnak a résztvevőkre.
A pontos részletekről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Pawlowski Roland
+36 30/455 2349
Mária utca 18.
Villanyszerelési munkákat vállalok!
Kiadta:Újszentiván Község Önkormányzata
Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Telefon: +36 (62) 277-021
Szerkesztőbizottság: Szenczi Viktória
Nyomdai előkészítés: Szegedi Anita
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 700 példányban.

