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Megnyílt az új óvoda

Hetvenöt férőhelyes vadonatúj óvodát avattak Újszentivánon, amit mintegy 180 millió forintból alakítottak ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának meghívásos pályázata
jóvoltából. A modern, ovifoci pályával is büszkélkedő, „zöld
óvoda” címmel rendelkező intézmény három csoportjába 66
gyermek jár.
„Az új óvoda átadása jelzi, hogy a település fejlődik, Újszentiván épül. Egy kistelepülés életében minden egyes fejlesztés óriási erőfeszítést igényel, szükséges hozzá elsődlegesen
maga a szándék, egy stratégia, amikor egy olyan alapot rak
le a település, amiről tudja, hogy az ott élőket szolgálja. A
tervezés és a kivitelezés csak ezután jöhet” – jelentette ki Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az intézmény átadásán. Hozzátette, a kormányzatnak
egyik célja, hogy a családok érezzék, érdemes gyermeket vállalni és nevelni, és hogy a gyermek családban nőjön fel. Ezen
felül munkalehetőségre is szükség van, hogy legyen módja a
szülőknek felnevelni a gyermeküket. Pogácsás Tibor hangsúlyozta, nemcsak az épület maga fontos, hanem azok is,
akik élettel töltik meg, vagyis a gyerekek, illetve azok, akik
az intézményben dolgoznak, akikre rá lehet bízni a gyermekeket.
„Aki óvodát épít, hisz a jövőben” – ezzel az ismert idézettel köszöntötte Juhász Tünde kormánymegbízott az egybegyűlteket. Mint elmondta, egy intézményátadókor nemcsak
köszönteni, hanem köszönetet mondani is kell mindazoknak, akik hozzájárultak az óvoda elkészültéhez. Hozzátette, a sikeren ezúttal joggal osztozhatnak sokan: azok, akik
anyagilag segítették, akik megépítették, akik megálmodták

és ötleteikkel előrelendítették az újszentivániak álmát, az új
óvoda létrejöttét. „Hiszem azt, hogy a közösségi élet alapvető normáinak elsajátítása szempontjából nagyon fontos az
óvodáskor, így mostantól az újszentiváni gyermekeknek új
élményekkel lesz tele ez a kora. Itt ugyanis minden adva van
ahhoz, hogy ez a jövőbe történő befektetés valóban gyümölcsöző legyen” – fogalmazott Juhász Tünde.
Több mint száz éve, 1905 őszén nyílt meg az első óvoda Újszentivánon – tájékoztatott Gulyásné Gál Éva óvodavezető. Elmondta, tudták, hogy az önkormányzat és a kistérség
pályázik egy új intézményre, de nem gondolták, hogy egy
ovifoci pályával ellátott, vadonatúj bútorokkal berendezett,
tágas, modern épületbe költözhetnek. Az oviba jelenleg 3
csoportba 66 gyermek jár, akikért 7 óvodapedagógus, 3 dajka
és 3, az önkormányzat által biztosított munkatárs dolgozik.
Tíz évvel ezelőtt 35 gyermek járt a helyi óvodába, ami olyan
állapotban volt, hogy még gyermekmegőrzőnek is rossz
volt – emlékezett vissza Putnik Lázár polgármester. A községben készített felmérésből is kiderült, hogy az út- és járdafelújítások mellett a lakosok leginkább modern óvodára
vágynak. Először azonban a kétcsoportos bölcsőde készült
el 2012-re, ahol immár várólista van, ezután következhetett
az óvodafejlesztés. A település első embere elmondta, hogy
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 64 település
részvételével meghívásos pályázatot hirdetett, Csongrád megyén belül Zákányszék bővítésre, míg Újszentiván új óvoda
építésre pályázott. Az önkormányzatnak később területet
is kellett vásárolnia, hogy a tágas udvart kialakíthassák, és
a tervek szerint már tavaly szeptemberben átadták volna az
intézményt, ám négy hónapon keresztül régészeti feltárást

végeztek a területen, ezért tudták csak most birtokba venni
az intézményt a gyerekek. Putnik Lázár megjegyezte, a késlekedés még jól is jött, az ovifoci pálya miatt legalábbis, mert
így az az új helyszínen épülhetett meg. A polgármester kitért
arra is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Budapest
és Pest Megyei Mérnöki Kamara, továbbá a KTI által közös
pályázatán 1 millió forint értékben gyermek kerékpárokat,
rollereket, közlekedési lámpákat, fényvisszaverőket, bójákat,
közlekedési táblákat és egyéb közlekedésbiztonsági kiegészítőket nyertek, amit szintén az óvodások használnak majd.
A szalagátvágás után tortával is megünnepelték az intézményavatót, természetesen elsőként a műsorban fellépő
óvodások kaptak a finomságból.
Forrás: szegedma.hu

Elkészült a lelátó
Az Újszentiván Sport Egyesület 150 férőhelyes fedett lelátó
építését valósította meg a társasági adó nyújtotta 2.5 millió
Ft látvány-csapatsport támogatásából, illetve 1.1 millió Ft
saját erő felhasználásával. A támogatás a Magyar Labdarúgó Szövetség 2014/2015. évi sportfejlesztési programjának
keretén belül valósult meg 3,6 millió Ft értékben.
A projektnek köszönhetően beszerzésre került továbbá 1 db
játéktér/pályakarbantartó fűnyíró gép is, mely lehetőséget
ad a terület gondozására. A beruházás megvalósításához
az OTP Bank Nyrt. járult hozzá, mely támogatást ezúton is
köszönünk Újszentiván sportolói nevében.

Kéményseprés
Tájékoztatás a kéményseprő ipari szolgáltatás jelenlegi rendszeréről. Csak két időpont ingyenes!! A kéményseprés esedékes
időpontjáról 15 nappal korábban küld értesítést a szolgáltató. Ha akkor nem tud bejutni a kéményhez a kéményseprő, másik időpontról hagy értesítést. Ha ez sem felel meg a ház vagy a lakás tulajdonosának, a harmadik kiszállást már neki kell
kezdeményeznie 30 napon belül. Amennyiben nem történik meg az önkéntes jelentkezés, a szolgáltató átadja a címet a Katasztrófavédelemnek, és hivatalból folytatják le az eljárást. A harmadik alkalom már nem is lesz ingyenes, a piaci munkadíj
30 százalékát kell kifizetni. Egy általános ellenőrzésnél, tisztításnál ez az összeg 600-800 forint közötti. A kéményseprőnek
lehet a helyszínen fizetni számla ellenében, azonban azt a lehetőséget is lehet választani, hogy a kéményseprő számlát ad a
munkadíjról, amelyet csekken vagy átutalással kell befizetni.
				
dr. Szentirmay Sára
					

jegyző
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Konferencia a kényszerbetelepítés ellen
Konferenciát tartott a Megyei Jogú Városok Szövetsége szeptember 11-én. Elhagzott, hogy mára már
mintegy kétezer önkormányzat hozott határozatot a
kényszer-betelepítés ellen. Községünket Balogh Istvánné alpolgármester és Révész Rozália képviselte.
Az emberek nem általában döntenek a referendumról, hanem arról határoznak, hogy a településükön
akarnak-e bevándorlókat, vállalják-e az ezzel járó
terheket, netán kockázatokat. Szita Károly Kaposvár
polgármestere úgy véli: az október 2-ai népszavazás
nem pártpolitikai ügy, mindenki a maga településéről, gyermekeiről, unokáiról dönt, nemzeti ügyben
foglalunk állást. Bakondi György hangsúlyozta: mi
nyitottak vagyunk arra, hogy segítséget nyújtsunk azoknak, akiket valóban üldöznek, de nem vagyunk nyitottak azokra,
akik más célok miatt érkeznek Magyarországra.
Most a magyar állampolgárok is érezhetik, szükség van rájuk, nem kell fegyvert fogniuk, kimenniük a határra, csak részt
kell venniük az októberi népszavazáson, és nemmel kell szavazniuk a kötelező betelepítési kvótára – szögezte le Simicskó
István

A népszavazás pártok feletti, össznemzeti ügy!
Október 2-án a jövőnkről döntünk! Brüsszel olyan döntést hozott, mellyel jogtalanul
kényszeríti Európa nemzeteit emberek millióinak befogadására. Bevándorlási politikájával kockára teszi saját állampolgárai biztonságát, kulturális alapjait rongálja! Egyértelmű
párhuzam vonható a migrációs válság és a terrorizmus robbanásszerű növekedése között
a kontinensen.Ráadásul a brüsszeli bürokraták akarata az, hogy valamennyi magyar települést érintsen a kötelező betelepítés. Éppen ezért fontos, hogy szavazzunk és megvédjük falvainkat, településeinket. Felelősséggel tartozunk gyermekeink iránt, biztosítanunk
kell jövőjüket, hogy azok békében gyarapíthassák hazánk értékeit. Érezzük tehát kötelességünknek, hogy részt vegyünk az október 2-i népszavazáson, és NEM-mel biztosítsuk,
hogy Magyarország a magyaroké maradhasson!

Tisztelt választópolgárok
Néhány fontos dologra hívnám még fel a figyelmüket az október 02-án tartandó szavazással kapcsolatban.
Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
A szavazás módja
A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét VAGY személyi
azonosítóját (személyi számát), melyet az alábbi érvényes okmányokkal tehet meg:
Személyazonosság:
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
- magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
- magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
Lakcím:
- lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
Személyi azonosító:
- lakcímkártyával,
- hatósági bizonyítvánnyal vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolással.
A szavazókörök címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be. Mindkét szavazókör az
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban található.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét
ellenőrizni kell!
Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
dr. Szentirmay Sára
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Megkezdődtek a kézilabda edzések Újszentivánon

2016. szeptember 5-én a Tisza Volán SC bemutató edzést tartott az Újszentiváni Sportcsarnokban, melyet nagy érdeklődés
fogadott.
Ignácz Vilmos edző vezetésével már elkezdődött a munka, hétfőn, szerdán és pénteken 16:30-tól 17:30-ig vannak az edzések,
havi 2 alkalommal Lóczi Attila atlétikaedző segíti a csapat munkáját technikai edzésekkel.
Ha szereted a kézilabdát meg a jó társaságot, akkor nálunk a helyed!
Gyere és csatlakozz a csapathoz!
További információért látogass el a weboldalunkra: www.tvschandball.hu, vagy írj nekünk a nagy@tvschandball.hu címre
Ignácz Vilmos elérhetősége:
Email cím: ignaczvilmos@gmail.com
Telefonszám: 0670 770 8061
Sok szeretettel várunk !

Gondozói hírek
Bizony a gondozóház kertjében is megszaporodtak az őszi munkák. A virágok elnyíltak, a levelek sárgulva hullani kezdtek.
Viszont a hónap első fele igazán nyáriasra sikeredett, így mi ki is használtuk azt jókedvűen. Egyik nap grill partyt tartottunk a teraszon. A grillkolbászok a faszénen, mi pedig a meleg napsütésben sütkéreztünk.
Pici késéssel, de annál nagyobb szeretettel köszöntöttük az Ilonákat is jó ebéddel, jó zenével a Heinrich házaspár közreműködésével.
A hónap végén folytattuk képzeletbeli utunkat a keleti bölcseletek világában Szabó Sándor Reiki mesterrel.
Szent Mihály hava is bővelkedett jeles napokból. A Rét sori gondozóház látogatóival átbeszéltük az Egyed napi hiedelmeket, Kisasszony, Mária és a Hétfájdalmú Szűzanya napját. Megtudtuk, hogy Máté hetében vetették a búzát, a vetőmagokat a
gazda megszentelte, és vetés közben tilos volt káromkodnia.
Várunk mindenkit szeretettel! Érdeklődni Varga Marikánál a 06 30-981-1658-as, vagy Balogh Tündénél a 06-20-348-7499
telefonszámon lehet.
A házi feladat pedig szeptember 29-re: megfigyelni az aznapi széljárást. Bácskában ugyanis úgy tartják:
Szent Mihálykor keleti szél
Igen komoly telet ígér.

Megemlékezések

Lomtalanítás

Október 6. - Aradi vértanúk napja
1849 október 6 –án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József
császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni
a magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A
császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégyenítő
kivégzéssel sújtva.
Október 23. - 1956-os forradalom
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás
ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye
volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló
békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 11-én.
Mindenkit tisztelettel várunk október 6-án a Civil Házban és október 23-án a templomtéren.
Emlékezzünk együtt!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2016-ban is megszervezi a szolgáltatási területén
lévő településeken a belterületi ingatlanoknál az
évi egyszeri díjmentes lomtalanítást.
Újszentiván község belterületén a lomtalanítás
2016. november 5-én történik.

Felhívás
Az elmúlt időszakban megnőtt az Újszentiván területén található albérletek iránti kereslet. Ezért kérjük,
hogy aki bérelhető lakással, lakrésszel rendelkezik, jelentkezzen Családsegítő Szolgálatunknál, ezzel is meg�gyorsítva a kiadás folyamatát. Kolléganőnket, Selmeczi
Szilviát elérhetik a 06-70/643-9870-es számon vagy
személyesen az Önkormányzat épületében.
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Templom téri kis búcsú
önzésből az önzetlenségbe, a békétlenségből a békességbe.
Krisztus keresztje, isteni szeretetének örök jeleként nem az
egymásellenes, hanem az egymásért való életre hív. Isten
irántunk való szeretetét nem szabja feltételekhez, hanem feltétel nélkül szeret bennünket. A szentbeszédet követően az
atya megáldotta és felszentelte a második ütemben elkészült
ólom üvegablakokat. Ezúton is hálatelt szívvel mondunk köszönetet a Müller családnak nagylelkű anyagi hozzájárulásukért, mely hozzájárulás által tudtuk és tudjuk a tervezett
Tizennégy Segítőszent, valamint a Szentháromság és a Hét
Szentség alakjait és szimbólumait kivitelezni. Az ünnepi
szentmise végén, szentségi körmenetre került sor, valamint
szentségi áldásban részesültek a jelenlévő hívek. A búcsús
szentmise előtt gyerek programok kerültek megrendezésre,
Isten kegyelméből immár második alkalommal került megrendezésre az újszentiváni Keresztelő Szent János Egyházközség kis búcsúja. Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére az új templom helyén egykor álló kápolna búcsús ünnepét
megtartva, az újszentiváni katolikus hívek második alkalommal ünnepelték meg egykori imaházuk búcsús ünnepét az új
templom mögötti téren, melyet tavaly 2015. szeptember 27én a Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök áldott meg és szentelt fel. Az idén
2016. szeptember 18-án 17 órai kezdettel ünnepi szentmise keretében tartotta meg hagyományossá vált kis búcsúját
az egyházközség. A búcsús ünnepi szentmise főcelebránsa
és szónoka, Ft. Kiss Vilmos plébános atya volt, aki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területéről, a Kecskemét
melletti helvéciai Nagyboldogasszony plébániáról érkezett.
A szónok atya szentbeszédében, a keresztet állította középpontba, mint megváltásunk fő szimbólumának egyetlen
örök jelét. Rámutatott arra, hogy a kereszt nem Isten kegyetlenségét, hanem irántunk való irgalmas, végtelen szeretetét
jelenti! Ezért: „Jézus belehalt az irántunk való emberi szeretetbe, az Ő végtelen isteni szeretete által.” Ezért csak a krisztusi szeretet áldozata által van egyetlen kitörési pontunk az

utána pedig kulturális műsor következett a szabadtéri színpadon. Az idei kulturális program vendég meghívottja a
Vajdaságból érkezett csókai II. Rákóczi Ferenc Férfikórus,
mellettük pedig mint házigazda fellépett a helyi, Újszentiváni Hagyományőrző Egyesület kórusa is. A rendelkezésre
álló félórás műsorkeretben hagyományos magyar népdalok,
illetve magyar katonadalok és vallásos népi énekek hangzottak el. A magyar folklór szebbnél szebb énekei a történelmi
nagy Magyarország különböző tájegységeiről származtak:
délvidéki, kalocsai valamint dél-alföldi dallamok csendültek fel és vonták a jelenlévő hallgatóságot gyönyörkeltő hatásuk alá. Hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal és anyagi támogatásukkal
lehetővé tették ennek a szép lelki és kulturális programnak
a megvalósítását. A Szent Kereszt imádásának hódolatot
kifejező imádságával kívánok minden újszentiváni kedves
testvéremnek Istentől megáldott, kegyelemteljes napokat, és
kérem amennyiben tehetik, aki még nem látta, tekintse meg
templomunkban az elkészült nyolc festett ólomüveg ablakot.
„Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!”
Gusztáv atya

Halloween jelmezverseny
A tavalyi Halloween töklámpás verseny sikerén felbuzdulva a Civil Ház idén is meghirdeti bajnokságát a faragni vágyók között. Ebben az évben nehezítésképpen az indulóknak roppant ijesztő
jelmezbe kell bújniuk, és mókás versenyekkel kell összemérjék tudásukat. Várunk minden kicsit és
nagyot, fiút és lányt, anyukát, apukát, nagyszülőt. Mindenkit, aki érez magában bátorságot, hogy
ezen az estén együtt könnyítsük meg az utat lámpásainkkal a vándorló szellemeknek.
Mindegy honnan származik egy ünnep, az a fontos, hogy érzéseket keltsen bennünk.
Ez az ünnep lényege.
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Bemutatkoznak óvodánk új dolgozói
Putnik Merima vagyok. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Óvodapedagógia szakán végeztem. Erősségeim közé tartozik a zene, az ének és a tánc. Nyolc évig tanultam hegedülni, négy éve játszom tamburán és három éven keresztül tanultam az egyetemen furulyázni.
Tizennégy éve tanulok táncolni, mely idő alatt számos táncstílussal volt lehetőségem megismerkedni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek ne csak a
foglalkozások során, hanem a szabadjáték ideje alatt is halljanak énekszót.
Továbbá szeretem dramatikus játékokkal elvarázsolni a gyerekeket és kézműveskedni velük.
Kalmár Ágota vagyok. Idén végeztem a Szegedi Tudományegyetem óvodapedagógus szakán. Hobbijaim között szerepel a varrás, horgolás, sütés. Szeretek
futni, úszni, rendszeresen járok aerobic edzésekre. Leginkább a kézműves tevékenységek állnak hozzám közel, így az óvodai foglalkozástípusok közül az
alkotás folyamata az, amelyben otthonosan érzem magam. Nagyon szeretek
gyerekekkel foglalkozni, jó érzés látni, ahogy fejlődnek, és tudni, hogy a fejlődésükhöz én is hozzájárulok, elindítva őket a felnőtté válás útján.
Kálmán László vagyok, de már a „Laci bácsi”-hoz is hozzászoktam. Vajdasági származású vagyok, azonban már kisgyermekkorom óta Szegeden élek,
tanulmányaimat is itt végeztem. A piarista gimnázium után a Szegedi Tudományegyetem óvodapedagógus karára jelentkeztem, ahol 2012-ben végeztem. Ezt követően egyből tanultam is tovább, így már egy neveléstudományi
mesterdiplomával is rendelkezem. Óvó bácsis pályafutásomat egy szegedi
angol-magyar kéttannyelvű magánóvodában kezdtem, majd egy ösztöndíjat
elnyerve hat hónapot Kanadában, kilencet pedig az Egyesült Államokban tölthettem, főként pedagógusi munkakörben. Nagy megtiszteltetés egy ilyen modern óvodában dolgozni, remek kollégák között. Újszentiván jövőjét neveljük
nap, mint nap, mely komoly és szép kihívás. Ezt szem előtt tartva igyekszem a
legnagyobb felelősséggel végezni munkámat

KEDVES OKTÓBERI SZÜLETÉSNAPOS
ÚJSZENTIVÁNIAK!
Az újszentiváni önkormányzat nevében szívből gratulálunk,
és szeretettel köszöntjük Önöket, hetvenen túli születésnapjuk alkalmából.
Még nagyon sok, élményben, erőben-egészségben, boldogságban gazdag esztendőt kívánunk az ünnepelteknek.
A Jóisten áldása, békéje kísérje Önöket életük végéig, kedves családjuk, barátaik,
ismerőseik körében.
Ballai Ferenc, Ballai Ferencné, Grünvald Béláné, Kerekes Lajos Sándor,
Rekeczki Károlyné, Sánta József, Varga Sándorné, Varga László

6 - 2016. október - Szentiváni Napló

Civil Ház programja - október
4.

18.30
19.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga

6.

16.30

7.

18.00

Megemlékezés - Aradi vértanúk napja Civil Ház
Színjátszókör

10.

17.00

Nyugdíjas Egyesület

11.
14.

18.30
19.00
18.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga
Színjátszókör

17.

11.00

Látvány Színház az oviban

18.
21.

18.30
19.00
18.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga
Színjátszókör

22.

17.00

Nyugdíjasok Őszi Bálja - Civil Ház

23.

10.00

Megemlékezés - 1956 - Templomtér

24.

17.00

Nyugdíjas Egyesület

25.

18.30
19.00
16.00

Újszentiváni Hagyományörzők Köre
Jóga
Halloween parti

28.

Meghívó

Fergeteges Erzsébet napi
Batyus–Bál!
A Nagycsaládos Egyesület
2016. november 19-én 17 órai kezdettel
batyus-bulit szervez a Civil Házban.
Igazi házibuli hangulat!
Várunk mindenkit, aki szeret bulizni
és táncolni!
A zenész szervezés alatt.
A támogatói jegy: 500Ft
Jelentkezni lehet: személyesen vagy
telefonon
a Civil Házban (+3620/ 260 7577)
és Révész Rozáliánál (+3630/452 4326).
Enni-innivalót hozz a batyudban!

Anyakönyvi hírek
Szentpéteri Barnabás
2016.08.30.
4080 g
52 cm
anya: Szentpéteri- Szakács Bettina
apa: Szentpéteri Richárd

Pádi Árpád
2016.09.04.
3400 g
49 cm
anya: Kiss Enikő Ilona
apa: Pádi Gábor

Besenyi-Gerháth Stefánia
2016.09.15.
3480 g
51 cm
anya: Gerháth Györgyi
apa: Besenyi Sándor

Házasságkötés:
Tóth Anna és Vas Tamás
Horváth Éva és Szirák József

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné,
Bogya Kriszta
Nyomdai előkészítés: Bogya Kriszta
Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.
Fotók: Szűcs Balázs,
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban
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Idősek napja képekben

A rendezvény támogatói: Újszentiván Község Önkormányzata és a COOP Szeged Zrt.

