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Vírus-szezon
Az év ezen időszaka sajnos kedvez a felső légúti
betegségek kialakulásának, amelyek túlnyomó részét vírusok okoznak. A vírusfertőzés tünetei közé
tartozhat hőemelkedés-láz, fáradtság, gyengeség,
álmosság, hidegrázás, ingerlékenység, izom- és
ízületi fájdalom, étvágytalanság, izzadás, hidegrázás. Mivel egész szervezetünk igyekszik a vírusok ellen küzdeni, az izmaink, ízületeink is fájhatnak, és ez a fájdalom, gyengeségérzet az egész
testünkre kiterjed. Fejfájás is jelentkezhet, a torkunk is fájhat. Az orrunk bedugulhat, ez fokozott
váladéktermelődéssel együtt járhat, és a váladék
irritálhatja a torkot, így gyakori a köhögés. A köhögés (mely köpetürítéssel is együtt jár) gyakran
jóval tovább tart, mint a vírusfertőzés maga. Vírusfertőzés esetén az orrból távozó, esetleg felköhögött váladék híg és átlátszó, míg a baktériumfertőzésnél sárgás, zöldes, sűrű. A kórokozók
bármely légúti betegséghez hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel
terjednek. A vírusfertőzések általában 3-10 napig
tartanak, és saját maguktól elmúlnak. Az első néhány napon érezzük magunkat a legrosszabbul,
utána folyamatosan egyre jobban leszünk. Ha a
tünetek 10-14 napnál tovább tartanak, és folyamatosan romlanak vagy nem változnak, akkor
könnyen lehet, hogy bakteriális felülfertőződés
alakul ki, ekkor antibiotikum szedése válhat szükségessé. A vírusfertőzések ellen az antibiotikum
nem használ, inkább a tüneteket enyhítő gyógyszerekre van szükség (láz- és fájdalomcsillapítók,
pl: paracetamol, ibuprofen, aszpirin, valamint
különböző kombinált hatóanyagokat tartalmazó
forróitalok és tabletták), emellett segít a sok pihenés és a folyadékfogyasztás. INFLUENZA-vírus:

kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz, erős levertség
és izomfájdalmak a jellemzők. A hidegrázás vagy
borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az első
egynéhány napban gyakori a láz, akár a 39-39,5 C
fokot is elérheti. Testszerte, leginkább a háttájon
és az alsó végtagban sajgó fájdalom jelentkezik.
A fejfájás gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli és
-mögötti fájdalommal jár, erős fény hatására fokozódhat. Társulhat még torokfájás, mellkasi égő
érzés, orrfolyás, borzongás, hátfájás, száraz köhögés, könnyezés, kötőhártya-gyulladás. Később
a köhögés súlyosbodhat, és köpetürítéssel járhat.
A betegnek, főleg gyereknek hányingere lehet,
és esetleg hányhat is. A panaszok általában 2-3
nap múlva eltűnnek, a láz többnyire megszűnik,
de előfordul, hogy 5 napig is eltart. A hörghurut
és a köhögés azonban 10 napnál hosszabb ideig
is fennmaradhat. Megelőzésképp kerüljük a zárt
helyeket, ahol sok ember gyűlik össze, úgy mint a
bevásárlóközpontokat, hivatalokat, játékboltokat
és a beteglátogatásokat. Fontos a személyes higiénia, naponta néhányszor, főleg hazaérkezéskor
mossunk kezet, arcot langyos vízzel és szappannal. Köhögjünk és tüsszentsünk a tenyerünkbe,
zsebkendőbe. Egészséges életmóddal (kiegyensúlyozott táplálkozás, sok szezonális gyümölcs, zöldség) minden vitaminból megfelelő mennyiségű jut
a szervezetünkbe, fontos a szabad levegőn való
testmozgás, az elegendő alvás. Az influenza megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás.

Jobbulást kívánok mindenkinek!
Dr. Juhász Tibor
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Pipipont Újszentiván „Ahol jó lenni, ahol jó enni!”
Fazekas Bernadett-tel a Pipipont Újszentiván üzletvezetőjével és Szabó Tiborral, a
Pipitér&Pipipont tulajdonosával beszélgettünk az Újszentivánon nyíló szendvicsbárról.

Mesélj egy kicsit magatokról,
„
valamint az ötletrol:
4 éve lakunk Újszentivánon. Itt építettünk házat.
Két kicsi gyerkőcünk van¸ az 5 éves Boti és a 15
hónapos Lotti. Jelenleg gyeden vagyok, de mindig is saját lábra szerettem volna állni, kipróbálni
magam valami egészen más területen, mint amiben eddig dolgoztam. A Pipi egy teljesen hirtelen
ötlettől vezérelve jött, de előtte már nagyon sok
minden megfordult a fejemben. A szendvicsek nagyon jók, friss alapanyagokkal dolgoznak, ezért is
nagyon szeretem! Kicsit más, mint a megszokott

street food ételek. Kedvencem a csupa zöldséges,
sajtos, olaszos, bár egyszerre képtelen vagyok
megenni egy egészet, ez szerintem megválaszolja a mennyiséggel kapcsolatos kérdéseket is.
Azért gondoltam, hogy Újszentivánon csináljuk,
mert mióta kiköltöztünk, a mi kis falunknak érzem.
Nagyon szeretnénk egy jó hangulatú szendvicsezőt
nyitni, ahol mindenki remekül fogja érezni magát!

AHOL JÓ LENNI, AHOL JÓ ENNI!
Fazekas Bernadett e.v.
Pipipont Újszentiván üzletvezető

Csánki Botond, Csánki Lotti Szimonetta, Fazekas Bernadett, Csánki László

Szabó Tiborral is beszélgettünk:

„
Mikor nyitottad az elso Pipitért? Jelenleg hány falatozó van?
Öt évvel ezelőtt az újszegedi Pipitér falatozó tulaja ott akarta hagyni az üzletet, de én vissza nem
térő lehetőséget láttam benne, hiába csak egy
rossz hírű sarki büfé volt akkoriban. A Pipi, mint
szendvics létezett már korábban is, de nem volt
olyan jó minőségű, mint ami most megtalálható
nálunk. Az első az újszegedi büfé volt, rá egy évre
megnyitottuk Szeged belvárosában a Pipipontot,
majd rá egy évre Békéscsabán, aztán Hódmezővásárhelyen és Budapesten is. Januárban pedig
Újszentivánon nyitottuk meg a következő üzletet.
Szentesre és Kecskemétre is tervezünk terjeszkedni. Édesanyámmal ketten kezdtük el, és jelenleg több mint 50-en dolgozunk az éttermekben.

Miben más, mint a többi
gyorsétterem?
Leginkább azzal tudnám jellemezni, hogy nem az
a kötelező street food, mint például a gyros vagy
a hamburger. A szendvics a legegyszerűbb étel,
amit kortól, nemtől függetlenül mindenki szeret.
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Igyekszünk maximálisan megfelelni a vendégek
igényeinek. Elérhető áron megfelelő mennyiséget
adunk. 40 féle szendvics kapható nálunk és hozzájuk 8 féle szósz, mert próbálunk minden korosztály ízlésének megfelelni. A korrektség meghálálja
magát, így a korrektségre nemcsak a vendéglátásban figyelek, hanem a kollégákkal történő együttműködés során is. Ha el vagyunk csúszva, van,
hogy én is beállok akár több órára is mosogatni,
és olyankor nekem mondják meg, hogy hova álljak és mit csináljak. Ez egy összetartó közösség,
ahol számíthatunk egymásra munkán kívül is.

Honnan jött az ötlet, hogy Újszentivánon nyissátok
a
„
következot?
Mivel mi már egy franchise vagyunk, megkeresett egy nagyon kedves pár, hogy szeretnének itt
nyitni egy szendvicsbárt. Nekem nyilván mérlegelnem kellett, hogy megérné-e, mekkora lenne a
forgalom. Pozitívan állok az ilyesfajta megkeresésekhez, mivel eddig minden településen bevált a
Pipi. Itt helyben Újszentivánon nem volt ilyesmi,
sőt még a szomszéd faluban sem. Elég nagy az
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átmenő forgalom a szerb határ közelsége miatt,
úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy vágjunk bele!

Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk
minden kedves Újszentiváni és környékbeli lakost a Pipi-ben (Petőfi utca. 1.)

nyitvatartási időben:
Hétfő-Szombat: 11:00-20:00
Vasárnap: ZÁRVA

Szegedi Anita

Pipipont kívülről-belülről

Ha ezt a kupont felmutatja, az Újszentiváni Pipipontban vendégünk
egy kávéra.
Ortodox karácsony Újszentivánon
Az ortodox karácsony, a Julián- és Gergely naptár tizenhárom napos csúszása miatt, az idén is
január 6-án kezdődött, egy ünnepi vecsernyével,
körmenettel majd a karácsonyi badnjak (magyarul: rönk, tuskó, ami valójában egy fiatal tölgyfácska ága) megszentelésével, elégetésével folytatódik a templomkertben. A résztvevők kaptak a
fácska ágaiból kötött leveles csokrot , amit hazavihettek, tüzet gyújthattak vele a kályhákban,
kandallókban, vagy vázába tehették, és a az új év
szent díszévé válhatott. A tűz körül a jelenlévőket forralt borral, forró teával, házi pálinkával,
aszalt gyümölccsel, pogácsával kínálták, és közben karácsonyi énekek szóltak. A kisgyermekek

édességcsomagot kaptak, amelyet nagy örömmel
fogadtak. Régi időkben a badnjak parazsát a család egy tagja másnap reggelig őrizte, hogy ki ne
aludjék, majd az első látogató, szerencsekívánatokat mondva jól megpiszkálta, hogy csak úgy
repüljenek a szikrák. Ezzel kívánták biztosítani a
háziak következő évre vonatkozó számbéli és vagyoni gyarapodását, egészségét. A hagyományos
népi és egyházi értelmezés szerint: ágak tüze
és izzó parazsa a melegséget szimbolizálja, és a
sötétséget oszlatja el az emberek életéből. Dobri veče! Azaz Jó estét! Köszönt be a gazda karácsonyeste, aki kosárban vitte be a házba a szalmát. Jó estét, mit hozott? - kérdésre így válaszolt:
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Sreću, zradvje i, mira azaz Szerencsét, egészséget
és békét. No és persze a szalma közé rejtve némi
ajándékot a gyerekeknek: cukorkát, csokoládét
és játékokat. Másnap este a Deszki Faluház biztosította a helyet, ahol a Deszki Szerb iskola tanulói, Szerb Óvodába járó gyermekek, Dukátok

zenekar és kórus tagjai, Eszter Frányó Vujcin
énekes, Bánát Néptánc együttes junior és felnőtt
tagjai, és a Bánát zenekar adtak ünnepi műsort.
Dunai József

Badnjak megszentelése majd elégetése

Sikeresen zárta a 2019-es évet az Újszentiváni íjász S.E.
Egyesületünknek 2019-ben utolsó versenye volt a
Békéscsabán megrendezésre kerülő XXI. Kerecsen
kupa . A versenyen elért eredményeink: Gajdos
Orsolya 1. helyezés . Ördög Tímea 3. helyezés Ifj.
Gál Balázs 1. helyezés és Bonyák Bence 1. helyezés
. Egyesületünk íjászai a 2019-es évben 77 arany
38 ezüst és 34 bronzérmet szereztek. 8db Régiós
Bajnokunk, 3db Régiós Ezüst érmes és 4db Régiós Bronzérmes íjászunk lett. Történelmi Országos
Bajnokságon lett egy Ezüst érmünk egy 5. helyezésünk és egy 11. helyezésünk is, emellett minden
minősítési szintből is elhoztunk egyet-egyet. Köszönjük Újszentiván Község Önkormányzatának

a támogatást. Hasonlóan sikeres 2020-at kívánok mindenkinek. Hajrá, Újszentiváni Íjász . S. E.

Újszentiván Íjász S.E.
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Szabó Gábor

2000 kilométer stoppal Indiában
Gergő több mint 10 évig élt Újszentivánon, majd a
továbbtanulás miatt Budapestre költözött. Három
hónapja barátaival négyesben India felfedezésére
indultak. Decemberben az egyik legnagyobb kalandjukat élték át, amikor 2000 kilométert tettek
meg stoppal Goából Delhibe. Szeptemberben indultak útnak a fiatalok. A vízumuk miatt bizonyos
időnként el kell hagyniuk Indiát, és azt követően
térhetnek csak vissza. Az első három hónap decemberben járt le, ezért már itthon eldöntötték,
hogy elutaznak Nepálba, és ott megismerkednek
egy ősi meditációs technikával, a vipassana-val.
Végül úgy döntöttek, hogy Goából, ahol eddig töltötték az idejüket, stoppal utaznak el Delhibe, és
onnan repülővel mennek Katmanduba. A repülőjegyeket még kiutazásuk előtt, itthon megvették,
így csak arra kellett figyelniük, hogy időben Delhibe érjenek. A stoppolás jól indult, hisz alig 20

percet kellett várni az első járműre, ami felvette
őket. Este 7 órakor indultak el és majdnem egy
egész napos utazást követően, délelőtt 11 órakor
értek Mumbaiba. Itt egy kicsit pihentek, majd
este újra kiálltak stoppolni. A következő célállomás Ahmedabad volt. Most is szerencséjük volt,
megint egy 20 perces várakozás után állt meg nekik egy autó. Amikor elérték Ahmedabadot, egy
kellemetlen élménnyel kellett szembesülniük, a
sofőr, aki elvitte őket, pénzt akart kérni a fuvarért. „Ez azért lepett meg bennünket, mert már
az elején elmondtuk neki, nem tudunk fizetni,
hisz a stoppolás nem erről szól. Úgy éreztük, hogy
csak egyszerűen le akart húzni bennünket, mivel
külföldiek vagyunk” – mesélte Gergő. Ezt követően egy napot Ahmedabadban töltöttek, pihentek
és feltöltődtek, hisz még csak az utazás felénél
tartottak. Útjuk folytatása nehezen indult, hiá-

A csapat és a stoppolás

Gergő

ba álltak több órán keresztül az út mellett, senki sem vette fel őket. Végül csak melléjük állt a
szerencse, és felvette őket egy kedves házaspár,
akik nem beszéltek nagyon angolul, de végül sikerült elmagyarázni, mit is szeretnének. Az út végén megint azzal kellett szembesülniük, hogy le
akarják húzni őket, mivel ezek a sofőrök is pénzt
akartak tőlük. Azonban ők sem jártak sikerrel! A
következő állomás Udaipur volt, ahová késő éjszaka érkeztek meg a fiatalok. Mivel a város nem az
éjszakai életéről híres, így semmi nem volt nyitva, de találtak egy irodát, ahol úgynevezett hálóbuszokra lehetett jegyet venni. Rövid alkudozás
után 2000 rupiáért vettek jegyet Jaipurig, ami 8
órás buszozást jelentett. Mivel rohamosan fogyott
az idejük a repülőgép indulásáig, azért döntöttek
a buszozás mellett. A reggel már Jaipurban köszöntött rájuk, ahol azonnal stoppolni kezdtek.
Szerencséjük visszatért, 10 perc várakozás után
egy óriási kamion állt meg nekik. „Mindig is reméltük, hogy majd megáll nekünk egy ilyen jár-

mű. Ráadásul ezt két nagyon jó arc srác vezette.
Az előző két rosszul elsült fuvar után visszaadták
a hitünket a srácok, mert nem kértek pénzt, sőt
még gyümölcsöt, papadot és chait is vettek nekünk. Amikor pedig ki akartuk fizetni, visszautasították. Sőt még az otthonukba is meghívtak minket, de sajnos vissza kellett utasítanunk, mert oda
kellett érnünk Delhibe. Azonban megígértük nekik, hogy hazafelé meglátogatjuk őket.” – mondta
el Gergő. Az utolsó etap már csak egy rövid, 76
kilométeres utat jelentett, amelyet egy kocsi platóján tettek meg, öt másik indiai társaságában.
A 2000 kilométeres utat végül 60 óra alatt tették meg, közben utaztak busszal, személyautóval, kamionnal és teherautóval is. Végül szerencsésen elérték a repülőgépet, és
eljutottak Nepál fővárosába, Katmanduba. Az
újév ott köszöntött rájuk, majd január első
napjait a már vipassana táborban töltötték.
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Vass Imre
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Házi komposztáló igényelhető az önkormányzattól
Tisztelt Lakosok!
A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonosító számú projekt során Újszentiván Községi Önkormányzat 120 db házi komposztálót kapott
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től.
Ezen komposztálók sorszámmal vannak ellátva. A
lakosság igényelheti meg, amennyiben az adott lakosnak nem szüneteltetett lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A komposztálókat lakcímhez kötötten adjuk ki
az igénylőnek, így, ha az elköltözik, a komposztá-

lót vissza kell szolgáltatnia az önkormányzat részére. A komposztáló átvételéről átadás-átvételi
jegyzőkönyv készül. Ezen jegyzőkönyvhöz szükséges a közszolgáltatási szerződés száma, az átvevő neve, címe és elérhetősége. A házi komposztáló a tetején nyitható, alulról nyitott. Helyezhető
bele levágott fű, gaz, ág. Az alján lévő nyíláson
keresztül lehet nézni, hogy hol tart a benne lévő
zöldhulladék a komposztálási folyamatban.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban, nyitvatartási időben Bartalos
Balázsnál személyesen, vagy szintén ezen időintervallumban telefonon (06-30/665-2733)
Bartalos Balázs

Házi komposztálók

Állatorvosunk elköszön

Katolikus Ünnep februárban

Tisztelt Ügyfeleim!

Kedves Olvasó!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. január 1-vel
állatorvosi tevékenységemet véglegesen befejeztem. Mind ügyfeleimnek, mind haszon
és kedvtelésből tartott állataiknak jó egészséget kívánok.. Örülök, hogy 50 évig segíthettem állataik egészségének megtartásában.
Dr. Kis Albert
állatorvos

Mobilizált kormányablak
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mobilizált
kormányablak ügyfélszolgálat (KAB Busz) által
biztosítja a közigazgatási ügyek elintézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormányablak
buszban a települési ügysegédek szolgáltatásai
teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig
további – eddig valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek lesznek helyben. A
kormányablak busz szolgáltatásait időszakosan
visszatérő rendszerességgel tudják igénybe venni a településen ügyfeleink, Újszentivánon minden hónap negyedik csütörtökén 10:30 és 12:30
között várja ügyfeleit a kormányablak busz,
a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban.
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Nemrég volt / Február 2. / Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, Jézus templomban való bemutatásának az ünnepe. Mit is jelenít meg Mária az ünnep megtartásával? Ugye Mária lelki
nagysága abban áll, hogy karácsonykor s egész
életében igent tud mondani Istennek, vagyis képes elengedni mindazt, amiben addig hisz.
Gyakran mi is érezzük, hogy ezt vagy azt el kellene engednünk a lelkünkben, s belevetni magunkat abba, amiben igazán hiszünk, amit értékesnek gondolunk s Isten akaratának tekintünk.
S nagy baj, hogy amit bárki mond, elhiszem, szinte
kétely nélkül. Bezzeg Isten sokszor bármit mondhat, próbára teszem, leellenőrzöm.S Jézus bemutatásának,megjelenítésének - melyre mindnyájan
meghívást kaptunk -akadálya, hogy az egész élet
sok esetben az Istennel való alkudozással telik el. S
talán az élet végső pillanataiban elismerjük, hogy
semmit érő dolgokkal játszottunk. És addig???
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Gyenes Csaba
plébános

KUBAI SALSA a Dolce Dance Tánciskolával
Lemaradt az első óráról munka vagy egyéb miatt? Ha kedvet kapott hozzá, jöjjön el péntek este 19:00
csoportunkba a Civil Házba. Hozza el ismerősét is, de pár nélkül is táncolhat, és mosolygós lesz a hétvége.
Baranyi Anett és Sipos Zsolt
A Dolce Dance Tánciskola oktatói

Farsangi mulatság a
civil házban
A katolikus egyházi kalendárium szerint
a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan népi
hagyomány kapcsolódik. A párválasztás
mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és cifrázása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető vissza: a
névtelenség, az „arctalanság” biztosítja
mindenki számára a féktelen mulatozást.
Miklós Krisztina

Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk
minden kedves szülőt és
gyermeket egy hangulatos
farsangi mulatságra.

2020. február 22-én
14:00-18:00-ig
PROGRAMOK:
14:00- Kézműveskedés
16:00- Jelmez verseny
16:30- Kiszebáb égetés

17:00- Gyerek disco

VENDÉGEINKET FARSANGI FÁNK ÉS BÓLÉ VÁRJA.

p rogram ajánló
március hónapra
2020. MÁRCIUS 15. (vasárnap)
NEMZETI ÜNNEP
Ünnepi műsor
2020. MÁRCIUS 20. (péntek)
MINDE AMI VÍZ QVIZ
A víz világnapja alkalmából (március 22.)
-Vizes vetélkedő
-Kísérletek a vízzel
A további részletekről hamarosan
tájékoztatjuk Önöket.
Szentiváni Napló - 2020. február
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óvodai hírek
A december is eseménydúsan telt az Újszentiváni
Tölgyfa Óvodában. Decemberben befejeződött az
első úszás idény, amelyen a gyerekek sok új élményt szereztek. December 7-én a Mikulás is ellátogatott óvodánkba, minden gyermeket meglepett
csomagjával, és mindenkinek elmondta erősségeit. Nagycsoportos gyermekeink részt vettek a
Kartiász magányosok karácsonya elnevezésű rendezvényen, és fellépésükkel színesítették a műsor
rendet. Karácsonyra készülődvén Viki manó zenés
műsorral szórakoztatta a gyermekeket. Később
pedig családias hangulatban a karácsonyi rendezvény is megtartásra került. Harmónikaszó mellett
énekeltük közösen a karácsonyi dalokat. Január
hónapban Putnik-Mayer Yvett, Kutya kötelességed, ha jön a baba könyv írója látogatott el négylábú kis kedvenceivel. A gyerekek izgatottan várták
a bemutatót. Néhány gyerkőc eleinte félelemmel
nézte a kutyákat. De Yvettnek és a jól nevelt ku-

tyáknak köszönhetően ez hamar megváltozott. Az
előadás alatt a gyerekek maguk is kipróbálhatták a
fegyelmezést és a jutalmazást is. Természetesen a
simogatások özönét nagyon jól bírták a kutyusok.
Az előadás elsősorban a felelős állatartásra történő nevelést segíti elő. A CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület közreműködésével
virágnaptár került elhelyezésre az óvodában. Minden hónapban más-más virágot ismerhetnek meg
a gyerekek, amelyek gondozásában aktívan közreműködnek. A második félév sem telik el eseménytelenül, folytatódik az ovi foci program, valamint
az úszás is. A cselgáncs iránt is nagy az érdeklődés, amely feltehetőleg februárban rajtol majd.

Balogh Tünde

A lelkes gyerek sereg

Bölcsődei hírek
Az óvodában, az ünnepi hangulat elmélyítésében
segített Rózsás Viki karácsonyi koncertje, ahová
a bölcsődés gyerekek is ellátogattak. A sok kis aprósággal az elindulás is érdekes volt. Az óvodáig
eljutás pedig hatalmas élmény. Az első megilletődés gyorsan feloldódott, és a kicsikék is nagyon

élvezték a koncertet. A bátrabbak még táncra is
perdültek. A hosszú kirándulástól kellőképpen
elfáradtak. A jóízűen elfogyasztott ebéd után,
szinte azonnal mindenki mély álomba merült.
Bölcsődei dolgozók

Egy kis édességre is jutott idő
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Magányosok karácsonya

Magányosok. Milyen egyszerű szó, és milyen nehéz ezt meghatározni, hogy ki is a magányos.
Nincs két egyforma magányos élet, nincs két ember, aki egyformán viseli a magányt. Van, aki jól
érzi magát egyedül, van, aki egyedül él, mégsem
tartja magát magányosnak, van, aki családban él,
mégis magányos, van, akinek a családja messze a
nagyvilágban, vannak, akik egyedül élik végig életüket, nagyon sokan már elveszítették párjukat, és
nincs vége a sorsok alakulásának, változásának…
Karitász csoportunk december 13-án hatodik alkalommal rendezte meg a Magányosok Karácsonyát.
Minden évben több embert sikerül megvendégelni. Erre a rendezvényünkre 45-en fogadták el a
meghívásunkat, 40-en tudtak eljönni. Szívmelengető pillanatok, amikor érkeznek a falu különböző
feléről, üdvözlik egymást, örülnek a találkozásnak. Meghívott vendégeik, Gyenes Csaba Plébános
Úr és Putnik Lázár Polgármester Úr, tisztelte meg

ezt az egyre többek által kedvelt adventi délutánt.
Révész Rozália (karitász csoportunk vezetője), köszöntője után, aranyos óvodásaink versekkel, énekekkel színesítették ezt a kedves kis rendezvényt,
majd Baráthné Kuczora Ildikó Devecsery László: A
karácsonyi csillag című versét szavalta el. A közös
asztali áldás után a finom estebéd következett.
Advent idején, karácsonyhoz közeledve természetesen hallével, túrós csuszával és mákos-diós
bejglivel és egy kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk vendégeinknek. Ez a rendezvény önerőből,
pályázatból, plébániai és önkormányzati támogatásból valósulhatott meg. Köszönetet mondunk
mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, eljött
és együtt töltöttünk egy kellemes, szép délutánt.

Újszentiváni Karitász Csoport

Az óvodások meglepetés műsorral kedveskedtek az időseknek

Tájékoztató az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tisztelt Újszentivániak!
Az elmúlt időszakban többen kerestek meg azzal,
hogy nem értik, hogy a közvetített képviselő-testületi üléseken miért az történik, ami, és miért
nem máshogy van. Gondolom, az érdeklődés nagyrészt a testületi ülések újonnan bevezetett közvetítésének köszönhető. Ennek kapcsán szeretnék
néhány eljárási szabályt ismertetni Önökkel. A
Szervezeti és Működési Szabályzat azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek mentén dolgozik
a testület. Természetesen nemcsak ez az egyébként helyi rendelet határozza meg, hiszen a főbb
szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény adja. Ennek aprópénzre váltása, azaz a helyi viszonyokra
alakítása, amit ez a szabályzat tartalmaz. Ennek
megfelelően nincs is talán két egyforma rendelet, hiszen minden testület maga határozza meg,
hogy milyen szabályok szerint akar működni. Az
általános dolgokon kívül mit is tartalmaz? Például – és az érdeklődőknek itt adnám meg a választ -, hogy milyen magatartást kell tanúsítani
a képviselőknek és a jelenlévőknek. A jelenlévők

nem szólalhatnak fel, hiszen amit meg lehet és
kell is tenni egy falugyűlésen vagy közmeghallgatáson, azt nem lehet egy képviselő-testületi
ülésen. Amennyiben az ülés vezetője mégis szót
ad, úgy az a hozzászóló megteheti 3 percben. A
hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt az ülést
viselkedésével ne zavarja, A képviselők is kizárólag akkor szólhatnak, ha erre szót kapnak, és
akkor sem pártalanul. Az újszentiváni rendelet
kifejezetten 3 percben határozza meg a napirendhez kapcsolódó felszólalás során mind a nem régóta működő képviselőcsoport vezetőjének, mind
a többi képviselőnek az előterjesztésekhez történő hozzászólás jogát. Ezt egyik képviselő sem
lépheti túl. Aki a tanácskozás rendjét megsérti,
annak esetében lehetőség van figyelmeztetni, illetve széksértés esetén rendbírság kiszabásáról
is. Amennyiben a rend helyreállítása máshogy
nem megy, az ülés vezetője szünetet rendelhet el.
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Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
jegyző
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Én így látom – szubjektív beszámoló a testületi ülésről
Az elmúlt ciklusban több alkalommal is részt vettem és tudósítottam is a képviselő-testület munkájáról. A legutóbbi ülésen is ott voltam, ez volt
az első, amikor az októberben megválasztott képviselők munkáját figyelemmel követhettem. Úgy
gondoltam, egy tudósítást írok majd az ülésről,
de az ott tapasztaltak arra késztettek, hogy inkább a szubjektív élményeimet osszam meg az
olvasókkal. Kezdjük először a tényekkel: a testület határozatképes volt, valamennyi képviselő és
Putnik Lázár polgármester is jelen volt. Az ülésen
10 napirendi pont került a képviselők elé, ebből
9 nyilvános ülésen, egy pedig zárt ülésen. Végül
valamennyi pontot elfogadott a testület, volt amelyiket egyhangúlag, volt amelyiket a Vállalkozók
Egyesületének képviselői tartózkodása mellett.
Ahogy említettem, az előző ciklus számos testületi ülésén jelen voltam. Bármikor léptem is a terembe, a jelen lévőkön a településért való tenni
akarás érződött, az, hogy Újszentiván fejlődéséért
dolgoznak. Most azonban inkább az éles szembenállás volt érezhető Putnik Lázár polgármester és
az őt támogató független képviselők, valamint a
Vállalkozók Egyesületének színeiben bejutottak
között. Folyamatosak voltak a pengeváltások a két
oldal, elsősorban Putnik Lázár és dr. Talpai János
között. Az ember ült és csak figyelt. Az valahol
rendjén van, ha a képviselők kérdezik a polgármestert, de annak csak akkor van értelme, ha azt
nem a vegzálás miatt teszik, hanem tényekre kíváncsiak. Érdekes volt megfigyelni, hogy amikor
a polgármester egy kérdésre válaszolva felidézett
néhány múltbéli esetet, akkor arra sokszor az volt
a válasz dr. Talpai Jánosék részéről, hogy nem a
múlttal kell foglalkozni. Pár pillanat múlva pedig
néhány éves eseményeket elevenítettek fel, azaz
a múlttal foglalkoztak. Úgy tűnik a rég történtek
csak akkor érdekesek, ha az nekik fontos, máskor
pedig nem. Egy furcsa szóváltásra is sor került
az ülésen. Ez az SZMSZ elfogadására volt vis�szavezethető. (Emeljük ki, hogy az SZMSZ, azaz
a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza
a testület működését, azt nem lehet önhatalmúlag megváltoztatni.) Szóval az SZMSZ megalkotásakor a Vállalkozók Egyesületének képviselői azt
kérték, hogy kerüljön bele a szabályzatba, hogy
nekik van egy vezérszónokuk, és csak ő szólal fel
a testületi üléseken, ő képviseli a többiek véleményét. Ezt három percben teheti meg. Most azon ne
töprengjünk, hogy ez miért jó, miért nem szólhat
hozzá mindenki, miért korlátozza saját képviselőit az Egyesület. Ez legyen az ő dolguk. Putnik Lázár polgármester a napirendek vitáikor a SZMSZ
szabályai szerint szót adott az Egyesület képviseletében dr. Talpai Jánosnak. És itt derült ki, hogy a

három képviselőnek gőze sem volt arról, mit is fogadtattak el. Fel voltak háborodva, hogy nem beszélhet mindenki, csak a szóvivőjük. A téma körül
jó néhány perces vita bontakozott ki, de a hatályos,
elfogadott SZMSZ-től nem lehet eltérni. Csak azon
csodálkoztam, hogy a három képviselő részéről
senkiben nem merült fel, hogyan is lehetne ezen
változtatni. Pedig egyszerű: kezdeményezni kell
az SZMSZ módosítását. De ők inkább a polgármestert és Szentirmay Sára jegyzőasszonyt hibáztatták a kialakult helyzetért. Ki érti ezt!? A testületi
ülésen arra is fény derült, milyen is a képviselők
demokrácia felfogása, mennyire fontos nekik a
településen élők véleménye. Kis horderejű ügyről
van szó, azonban az is mutatja, kinek is számít,
valamilyen kérdésben mit gondolnak az újszentivániak. A Csongrád Megyei Kormányhivatal felszólította az önkormányzatot, változtassa meg a
Felszabadulás utca nevét (abba most ne menjünk
bele, hogy erre miért is van szükség). Bartalos Balázs képviselő három névjavaslatot terjesztett elő:
Fő utca, Szabadság utca és .......... Azt is vállalta a
képviselő, hogy személyesen végigjárja a Felszabadulás utca valamennyi lakóját, és megkérdezi
őket, melyik nevet választják. Végül is ez az igazi
demokrácia. Azonban a vitában Dunai József azt
találta mondani, néhány éve volt már egy szavazás, ahol megkérdezték erről az embereket, jó lesz
az. Felmerül a kérdés, miért nem megfelelő egy
képviselő számára, hogy az emberek döntsék el
közvetlenül, milyen utcanevet szeretnének a településükön! Ami még szokatlan volt a testületi ülésen, hogy több érdeklődő is megjelent. Ezzel nincs
is baj, hisz az ülések nyilvánosak. Azonban az ülés
bekiabálásokkal történő megzavarása a törvény
előírásai szerint szabálysértés. És erre nem egyszer volt példa. Úgy gondolom, arra semmilyen
mentség nincs, hogy valaki folyamatosan közbeszólásokkal, bekiabálásokkal zavarja meg a képviselők munkáját. Jó lenne, ha ez nem lenne jellemző az itt élőkre. És a végén még egy gondolat
a demokráciáról! Magyarország törvényei szerint
minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár
választó és választható. Ennek fényében nagyon
furcsa az a felvetés, amit a Vállalkozók Egyesületének képviselői fogalmaztak meg, hogy dr. Juhász Tibor képviselőnek (aki a legtöbb szavazatot
kapva lett a testület tagja) le kellene mondani a
mandátumáról, sőt el sem kellett volna indulni,
mert háziorvosként dolgozik. Mi vaaannnn?????
Mindenki választó és válaszható! Szóval akkor
miért is kellene Juhász Tibornak lemondania?
Szóval én így láttam a legutóbbi testületi ülést. És
kíváncsian várom a következőt!

tájékoztató a képviselő-testületi ülésről
A két ülés között történt döntések napirendben
Putnik Lázár polgármester elmondta, hogy 120
darab házi komposztáló érkezett, melyet a lakosok igénylést követően fognak megkapni. A
tűzifa kiosztásra került, mindenki kapott a jog10

Vass Imre

szabály által tűzött határidőben. Beszámolt a
318/1 hrsz.-ú telek értékesítéséről, melyről már
augusztusban döntött a testület, de a szerződés
aláírása csak novemberben került sor. A Vállalkozók Szentiváni Egyesülete képviselőcsoportja
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egy hozzá eljuttatott levélben sérelmezte, hogy
a tudtuk nélkül került erre sor, azonban erről a
döntés a választások előtt született meg. A polgármester elmondta továbbá, hogy polgármestersége idején Dr. Talpai János testületi jóváhagyás
nélkül adta el a Boján utca és a Nováki-tó utcai
telkek egy részét az akkori Polgármesteri Hivatal alkalmazottai és a saját hozzátartozói részére.
Konkrét neveket is felsorolt, akik a kedvezményes
és felhatalmazás nélküli értékesítés során jutottak így telekhez. A Bovira pert az Önkormányzat I. fokon megnyerte, a fellebbezés miatt a vita
másodfokon folytatódik tovább. A Bölcsőde egy
plusz csoportszoba létesítésére nyert támogatást,
mely egy új épületben fog megvalósulni. Az ÁSZ
az önkormányzat vagyongazdálkodását vizsgálta, mindent rendben talált. Következő napirendi
pont a költségvetés tárgyalása volt. A képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás mellett fogadta
el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A
költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek összegét összesen 1. 293. 067. 468 Ft-tal, a
költségvetés működési és felhalmozási kiadások
összegét összesen 1. 293. 067. 468 Ft-tal fogadta
el a testület. Ugyanilyen szavazati arány mellett

fogadták el a képviselők a Csíkszentdomokosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtandó vis�szatérítendő támogatás összegét, illetve a testvértelepüléseink támogatásáról szóló határozatot
is. A képviselőcsoport vezetője, Dr. Talpai János
indoklásában elmondta, hogy azért szavaznak így
mert nem látják biztosítottnak a pénzügyi fedezetet. A képviselők az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérét kizárólag az infláció mértékével,
azaz 3,4 %-kal emelték meg. Minden képviselő
támogatta Bartalos Balázs képviselő úr által elkészített Lakóhelyünk környezeti állapotáról elkészített tájékoztató anyagot. A Felszabadulás utca
nevének megváltoztatását is tárgyalták a képviselők, mely névváltoztatási folyamatot elindították, és a közeljövőben döntés születik a közterület
tényleges átnevezéséről. Elfogadásra kerültek az
újonnan megválasztott nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködési megállapodások is.
Zárt ülésen a képviselő-testület Málbáski Nádát
nevezte ki a Településgazdálkodási Kft. élére.
Tisztelettel
dr. Szentirmay Sára
jegyző

anyakönyvi hírek
2020. január 13-án megszületett
2020 január hónapban elhunyt

Apró Viktor

(3400 g és 51 cm),

Minyó Pálné

Apró-Kapitány Anikó és Apró István
gyermeke.

Sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk a családnak!

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak!

Babacsomag átadó

Apró-Kapitány Anikó, Apró István Apró Viktor, Csanádi Erika

Szentiváni Napló - 2020. február
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Szentiván Coop ABC

Főúti Coop ABC

6754 Újszentiván, Rákóczi u. 16.

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 13.

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

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

KÍNÁLATUNKBÓL
2020.02.14-2020.02.18.

MAGYAR TEAVAJ
100G
449 FT HELYETT

VEGETA ÉTELÍZESÍTŐ
75 G + 20% AJÁNDÉK (90G),
249 FT HELYETT

MILKA ALPESI
TEJCSOKOLÁDÉ
270 G,
949 FT HELYETT

KUNSÁGI ÉDEN
NAPRAFORGÓ
ÉTOLAJ 100% 1L
499 FT HELYETT

439

Ft/l

TOLLE
UHT TEJ 2,8% 1L
249 FT HELYETT

229

299

Ft/db

2990 Ft/kg

COOP KUTYAELEDEL
KONZERV MARHA 415 G,
MACSKAELEDEL BAROMFI
KONZERV 415 G

199 FT HELYETT

199

799

Ft/db

EDUSCHO DUPLA KÁVÉ
ÖRÖLT 250 G, WIENER
EXTRA ŐRŐLT KÁVÉ 250 G
579 FT HELYETT

Ft/db

2959 Ft/kg

2211 Ft/kg

MILKA OREO KEKSZ
TÖLTÖTT TEJCSOKIS,
TOFFEE-EGÉSZ
MOGYORÓS 300 G,
949 FT HELYETT

Ft/l

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.

169

Ft/db

407 Ft/kg

Állás lehetőség
Tisza Maros Szociális Szövetkezet
alkalmi illetve állandó, segéd- és építőipari
szakmunkára keres dolgozni vágyó embereket újszentiváni telephelyére.
Jelentkezni telefonon
+36-20-34-83-880 vagy e-mailben
(zoldkezelo@gmail.com) lehetséges.

489

Ft/db

1956 Ft/kg

799

Ft/db

2663 Ft/kg

Felhívás!

Tüdőszűrő vizsgálat

A Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban
(Felszabadulás u. 7.)

2020. február 25(kedd)
9:00-15:00-ig
2020. február 26. (szerda)
9:00-15:00-ig

Bányai Zsolt
teherfuvarozó
+36 20/229 9207

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

