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Február 24. Péntek

19:00 Ünnepélyes megnyitó az Újszentiváni Civil Házban,
Horgos, Kisgéres, Mesztegnyő küldötteinek köszöntése

Február 25. Szombat

07:00 Hagyományos falusi disznótor,
11:00 Gottlob, Horgos, Kisgéres, Mesztegnyő,
Törökkanizsa, Újszentiván községek bemutatkozó
kiállítása a rendezvényházban
15:30 „Lásd a falum, az én szememmel” rajzpályázat eredményhirdetése, díjátadás
16:30 Farsangi felvonulás a Civil Házból a település utcáin,
kiszebáb égetés
17:30 Kultúrális műsor határtalanul
18:00 Új tavaszt vigadunk - tavaszköszöntő bál a kisteleki
Varga zenekarral
Ingyenes vacsora a készlet erejéig somogyi, bánáti,
helyi disznótorosból
Sztárvendég: Csocsesz

Csocsesz
lás
Farsangi felvonu

útvonala

Az agyagfalviak

műsora

A bál ideje alatt büfé üzemel.

GOTTLOB

HORGOS

KISGÉRES

MESZTEGNYŐ

TÖRÖKKANIZSA

Sreću, zradvjei, mira azaz Szerencsét, egészséget és békét !
Az idén is az ortodox karácsony, a Julián- és Gergely naptár tizenhárom
napos csúszása miatt, január 6-án kezdődött, egy ünnepi liturgiával, majd
délután a karácsonyi badnjak (magyarul: rönk, tuskó, ami valójában egy
fiatal tölgyfácska) megszentelésével,
elégetésével folytatódott Deszken a
templomkertben. A badnjak égetés,
tulajdonképpen egy pogány rituálé
volt, fél évszázaddal ezelőtt nem is volt
általános, de az utóbbi két évtizedben
már szinte minden ortodox karácsony
velejárója.
A résztvevők törnek e fácskából egyegy darabot, hazaviszik, tüzet gyújtanak vele a kályhákban, kandallókban,
vagy vázába teszik és az az új év szent
díszévé válik.
Régi időkben abadnjak 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.
Dobri veče !(Jó estét !) Köszönt be a
gazdakarácsony este , aki kosárban

vitte be a házba a szalmát. Jó estét, mit
hozott? - kérdésre így válaszolt: Sreću,
zradvjei ,mira azaz Szerencsét, egészséget és békét. No és persze a szalma
közé rejtve némi ajándékot a gyerekeknek: cukorkát, csokoládét és játékokat.
A karácsony esti vacsoránál gyertya
állt az asztalon, amit egy kis szalmával gyújtottak meg, és mivel ez a nap

Önkormányzati hírek
Tűzifa, lakásfenntartási támogatás, kamatmentes
kölcsön, krízis támogatás
Településünk sikeresen szerepelt a belügyminisztérium szociális tűzifa pályázatán, melynek köszönhetően több mint 900.000 Ft-os támogatásban részesült.
Ehhez önkormányzatunknak vállalnia kellett önerőként 300.000 Ft-ot. E mellett az önkormányzat másik
belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően több
mint 4.000.000 Ft-ot nyerve tudta, tudja a település
lakosságát lakásfenntartási, valamint krízis támogatásban részesíteni. A kérelmek beadása irányulhat
gyógyszertámogatásra, a rezsiköltségek csökkentésére, vagy akár nem várt élethelyzetre is az igénylő jövedelmi viszonyától függetlenül.
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még a böjt része volt, többnyire hal,
babsaláta, mákos, diós tészta, aszalt
gyümölcsök voltak tálalva. Az asztalra süteményként češnica került, ami
a hagyományosan egy mézes dióval,
mazsolával, és egy benne elrejtett pénzérmével töltött rétesszerű sütemény
volt. Az első szeletet az kaphatta, aki
először jött be, hogy köszöntse a ház
népét, a második szelet a házigazdát
illette, a többit szétosztották a családtagok között. Aki azt a szeletet kapta,
amelyben pénz volt, arra a jövőben
szerencse várt. Elvihette vagy bárkinek
el is ajándékozhatta.
A Deszki Faluház adott helyet az idén
is a karácsonyi ünnepi műsornak, ahol
felléptek többek között a Deszki Szerb
iskola tanulói, Szerb Óvodába járó
gyermekek, Dukátok, Bánát Néptánc
együttes junior és felnőtt tagjai, és a
Bánát zenekar szórakoztatta a jelenlévőket.
Dunai József

Közérdekű információk
ORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Árpád u. 5.
+36 62 277 165
Rendel: Dr. Juhász Tibor
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 - 12:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: Rendelés: 8:00 - 11:00
Tanácsadás: 11:00 - 13:00
Péntek: 8:00-12:00

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u. 19.
+36 30 219 82 93
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
Rendel: Dr. Gombás Ildikó
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd:12:00-19:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök:12:00-19:00
Péntek: 8:00-12:00
Fogászati ügyelet hétvégén
és ünnepnapokon a Fogklinikán
Szegeden, reggel 7 órától 13 óráig
igénybe vehető sürgős esetben.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Újszentiván, Kossuth u. 19.
+36 20 772 35 52
vedono@ujszentivan.hu
Védőnő: Sopsich Beáta
Fogadóóra:
Szerda: 8:00-9:00
Csütörtök: 8:00-9:00
Terhes tanácsadás:
Csütörtök: 10:00-11:00
Csecsemő tanácsadás az orvosi rendelőben:
Csütörtök: 11:00-13:00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
+ 36 62 277 021
polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:30-16:00
Kedd: az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 7:30-17:00
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7:30-12:30
PILLÉR
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Nyitvatartás:
Hétfő: 7:30-16:00
Kedd:7:30-16:00
Szerda: 7:30-16:00
Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30

BÖLCSŐDE
Újszentiván, Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@gmail.com
ÓVODA
Újszentiván, Felszabadulás u. 23.
+36 20 772 35 59
ovodaujszentivan@gmail.com
ÁLLATORVOS
Dr. Kiss Albert
+36 30 415 27 32

CBA
Hétfő-Péntek: 6:00-20:00
Szombat: 6:00-18:00
Vasárnap: 7:00-13:00
Égáz-Dégáz Zrt.
HIBABEJELENTÉS
06 80 820 141

Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.
06 62 777 222
Alföldvíz Zrt.
Ügyfélszolgálat
Hibabejelentés
06 40 922 334
06 80 922 333
Ezer Cikk Bt.
Hétfő-Péntek:
6:00-19:00
Szombat:
6:00-16:00
Vasárnap:
6:00-12:00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS EDF DÉMÁSZ
+36 62 565 881

Coop

Hétfő-Péntek:
6:00-19:00
Szombat:
06:00-14.00
Vasárnap:
07:00-12.00

HÚSBOLT
Újszentiván, Kossuth u.
Vasárnap-Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 8:00 -12:00; 14:00 -17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

CSIPKEBOGYÓ
GYÓGYSZERTÁR

Újszentiván, Árpád u. 2.
+36 62 641 446
Hétfő-Péntek: 08:00 - 18:00
Szombat: 08:00 - 13:00
POSTA
Újszentiván, Felszabadulás u. 23.

Hétfő-péntek: 8:00-12:00 és
12:30-16:30

HULLADÉKUDVAR
Újszentiván, Újvilág utca
Hétfő: szünnap
Kedd-Szombat: 8:00 - 12:00;
12:20 - 16:20
Vasárnap: szünnap
IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Balogh Isvánné
+36 20 772 35 69
balogh.istvanne@ujszentivan.hu
bérelhető
SPORTCSARNOK
Újszentiván, Damjanich u.10/C
Pawlowski Katalin
+36 20 238 85 89
bérelhető
CIVIL HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
+ 36 20 260 75 77
civilhaz@ujszentivan.hu
Hétfő-Péntek: 08:00-19:00

NEMES CUKRÁSZDA
Újszentiván, Felszabadulás u. 40
Hétfő-Kedd: szünnap
Szerda-Vasárnap: 10:00-18:00
FALUGAZDÁSZ
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatósága
6725 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.
Szabó Károly
+36 30 383 34 79, szabo.karoly@nak.hu
Ügyfélfogadás: Civil Ház
Péntek: 8:00-12:00

Karitász karácsony
Magányosok. Milyen egyszerű szó, és milyen nehéz ezt meghatározni, hogy ki is a magányos. Amikor három évvel ezelőtt
elkezdtük összeírogatni – mi sem gondoltuk, hogy mennyien vannak – minden évben többet, és még mindig nem értünk a
végére – és talán soha nem is érünk, mert az emberi életek, sorsok folyamatosan változnak. 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 16-án harmadik alkalommal rendezte meg a Magányosok Karácsonyát. Minden évben több
embert sikerül megvendégelni. Erre a rendezvényünkre 45-en fogadták el a meghívásunkat. Szívmelengető pillanatok, amikor érkeznek a falu különböző feléről, üdvözlik egymást, örülnek a találkozásnak. Meghívott vendégeink közül Tuska Árpád,
templomunk kántora és a Váry házaspár az Egyházközségünktől, Balogh Istvánné az Újszentiváni Önkormányzattól tisztelte
meg ezt az egyre többek által kedvelt adventi délutánt. Révész Rózsika, karitász csoportunk elnöke köszöntője után Tuska Árpád orgonazenéjével és karácsonyra hangolódó szép énekeivel, Bogya Kriszta Ady Endre Karácsony című gyönyörű versével,
színjátszó csoportunk két kis jelenettel, és aranyos óvodásaink
karácsonyi versekkel, énekekkel színesítették ezt a kedves kis
rendezvényt.
Baráthné Kuczora Ildikó által elmondott Juhász Gyula Karácsony felé című verse után Tuska Árpád köszöntője és a közös
asztali áldás után a finom estebéd következett. Advent idején,
karácsonyhoz közeledve természetesen hallével, túrós csuszával, 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.
						
Vacsora a magányosok karácsonyán
Kádár-Németh Antalné

Szeretettel meghívjuk Önt
Idősek nappali ellátás nyugdíjasai által rendezett

Farsang a Civil Házban

FARSANGI ÜNNEPSÉGÜNKRE
Helyszín: Újszentiván, Epreskert Rendezvényház
Időpont: 2016.02.21
11:00 vendég várás
11:30 megnyitó
12:00 ebéd (800 ft/fő)
13:00-tól tombola, zenés táncház
Üdvözlettel:
Idősek nappali ellátása
Mára Albert és Mára Eszter a cica

Az előző évhez hasonlóan, idén is rendeztünk farsangi mulatságot a Civil Házban.
Jó volt látni a nagy készülődést, az izgalmat a gyerekek arcán, felidézte bennünk a szép emlékeket, nosztalgiáztunk
kicsit...
A jelmezben érkezőket saját készítésű fánkkal és koktéllal
vendégeltük meg, a hangulatot sok-sok lufi, zene, jókedv
dobta fel. A zsűrinek nehéz dolga volt, mégis választani
kellett: a dobogósok Kleopátra, a görög istennő, és a cica
lettek. Facebooon is vártuk a szavazatokat, hogy ki legyen
a közönségdíjas, a legtöbbet a „csavarhúzó” gyűjtötte össze,
őt tortával jutalmazzuk. Köszönjük a zsűritagoknak a közreműködést; a versenyzőknek, hogy megtisztelték fáradozásainkat jelenlétükkel.
Civil Ház dolgozói

Mulatozás a 2016-os farsangon
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Óvodai versmondó vetélkedő
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük óvodánk versmondó vetélkedőjét.
Helyszínül tágas tornatermünket választottuk, mely a fokozott érdeklődés következtében gyorsan megtelt, így sokan már csak a
folyosóról tudták hallgatni a szebbnél szebb
szavalatokat. Versekből nem volt hiány, hiszen nyolc szerző több mint negyven költeményét hallhatták a jelenlévők. Örömünkre
a gyerekek nagy része, lámpalázukat és izgatottságukat legyőzve, ki mert állni a szép
számú nézőközönség elé és elszavalta versét,
méghozzá nem is akárhogyan. A nívós zsűri
Tanács Zsuzsanna, Révész Rozália, Sándor
Irma úgy döntött, öten is kiérdemlik azt a
szép feladatot, hogy óvodánkat képviselve,
versüket újra elszavalhassák februárban
Deszken, az óvodák közötti vetélkedőn.

Izgatott várakozás

Az Újszentiváni Óvodai Versmondó Vetélkedő különdíjasai:
Rácz Flóra (Nyuszi csoport)
Janovics Diána Kira (Maci csoport)
Besenyi-Gerháth Sándor (Maci csoport)
Hegyközi Csongor (Maci csoport)
Pawlowski Ádám (Maci csoport)
						
		
Kálmán László
A különdíjasok és a zsűri

Nyári táborok

Egyetlen gyereknek sem kell unatkoznia a
nyári szünetben!
Az előző évekhez hasonlóan az idén is szervezünk nyári táborokat iskolás gyermekek részére a Civil Házban. A táborok öt héten
keresztül, 2017. július 10-21-ig, és augusztus 01-18-ig tartanak. A
színes, szórakoztató programok mellet biztosítjuk a gyermekek
napközbeni ellátását, ezzel is segítve a szülőket.
További információk a Szentiváni Napló következő számában.

Pillanatkép a tavalyi táborról
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Tájékoztató a méhészkedésről
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal
alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott
partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.
Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegyzői klubokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel, egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések együttműködését.
A ma már 33 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól
Algyőig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki,
hogy tagjai révén a helyi lakosság és civil szervezetek részére közérdekű információkat szolgáltasson. Így információs
kiadványokat készít aktuális témákról, melyek a lakosság
és a civil szervezeteknek nyújthatnak hathatós segítséget.
Ezzel a cikkünkkel a korábban indított folyamatba kapcsolódunk be, időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató kérdéseket igyekszünk majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. Gácser Tamás, Röszke község jegyzője
ismerteti a méhészkedéssel kapcsolatos tudnivalókat.
dr. Szentirmay Sára
jegyző
Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban
Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása; A méhészkedés általános szabályai
Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az
újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység meg
kezdésétől számított nyolc napon belül
kell bejelenteni a méhek tartási helye
szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat
jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan
vezeti. Amennyiben a méhek állandó
tartási helye nem a méhész lakóhelyével
összefüggő területen (udvarban, kertben
stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok
számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú
táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább három
hetenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s ennek során mind a kifejlett méheken, mind a fiasítás teljes terjedelmén, valamint a kaptárhulladékon
fertőző betegség tüneteit, illetve élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki
kell terjednie a Varroa-atka jelenlétére,
illetve az atkák számának változására.
A méhek szállítása és vándoroltatása
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés
esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi
igazolással szabad kivinni. Az igazolás a
kiállítástól számított hét napig, méhek
folyamatos vándoroltatása esetén annak
egész időtartamára érvényes. Az igazolást – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a hatósági állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a kiszállítást meg-

előző, beszállítását annak megtörténtét
követő hetvenkettő órán belül be kell
jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a
kiállított nyomtatvány ajánlott levélként
történő megküldésével, vagy személyes
eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési
önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi
meg vagy személyesen adja át.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági
állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő
órán belül bejelenteni.
A települési önkormányzat, fővárosban
a kerületi önkormányzat jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási
helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok
számát, az elhelyezésre szolgáló terület
pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és
a letelepedés idejét.
Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a szomszédos állam
területéről, vagy ismeretlen helyről származó méhrajt észlelője vagy befogója
köteles a települési önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a
kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a
járási főállatorvost, aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.
A méhészkedés általános szabályai
A méhészkedést – a vonatkozó külön
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(állategészségügyi, növényvédelmi stb.)
jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon
gyakorolhatja. Háztömbök területén
méhészetet létesíteni és fenntartani nem
szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és
közös használatú kertjében méhészetet
létesíteni csak az összes lakás bérlőjének
(tulajdonosának) hozzájárulásával lehet.
Méhészetet közös használatú épülettől és
a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól közúttól, sajáthasználatú úttól pedig az út melletti vízvezető
árok külső szélétől számított 10 méter
távolságon túl szabad csak elhelyezni. A
saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az
úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.
Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter
távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.)
kerítés vagy élősövény létesítésével – a
magasban való kirepülését kell biztosítani.
Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni,
hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 méter
távolságra, jól látható helyen „Vigyázat,
méhek!” felirattal figyelmeztető táblát
kell elhelyezni.
Nótárius Szakmai Egyesület

Programajánló
2017. február 18.
Bölcsőde Bál
Epreskert Rendezvényház
2017. február 24-26.
Testvér-települési találkozó
Epreskert Rendezvényház,
Civil Ház
2017. március 10. 17.30
Emlékébresztő beszélgetés
Mihály Árpáddal
Civil Ház
2017. március 13.
Nyugdíjas Egyesület Nőnapi
Bálja
Civil Ház
2017. március 14. 16.30
Megemlékezés a szabadságharc
hőseire
Civil Ház
2017. március 18.
Óvodabál
Epreskert Rendezvényház
2017. március 25. 16.00
Gáli József Szabadsághegy című
színházi előadás
Epreskert Rendezvényház

Megemlékezés Szent Száváról
Szent Száva - Rastko Nemanjić (1175
körül – 1235), szerzetesi nevén Száva a szerb államiság megteremtőjeként tisztelt , az önálló Szerb Ortodox
Egyház megalapítója. Apjával közösen 1198-ban szerb kolostorként újra
alapítják Hilandart az Athosz-hegyen
(jelenleg a szerbek legnagyobb zarándokhelye). Itt a külvilágtól szinte teljesen elzárva még 1198-ban összeállította a Hilandari Tipikont ( kolostori
szabályzatot). Csak 1208-ban tért vis�sza Szerbiába és székhelyét Studenicai
kolostorba helyezi át, és vezető szerepet vállal a szerbiai egyház életében.
Munkássága nyomán fejlődésnek indult a középkori szerb írásbeliség; az
egyházi irodalom fordításával elősegítette a szerb irodalmi nyelv kialakulását, és megerősíti ortodox vallásában
az ország népét.
A szerbség legkedveltebb középkori személyiségét ma is a legnagyobb
szentként tisztelik, Szent Száva a szerb
oktatás és a kultúra védőszentje lett.
Ünnepe január 27-e iskolaszüneti nap
Szerbiában és a magyarországi szerb

tannyelvű tanintézetekben..
Újszentivánon január 28-án tartottak
megemlékezést a Szerb Ortodox Egyházközösség és a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében. A sok
éve kialakult hagyomány szerint az
iskolás gyerekek az istentisztelet után
verseket szavalva emlékeztek meg
Szent Száváról. Ilyenkor – az ünnep
komája (az egyik szülő ) - ez évben Ve7 - 2017. február - Szentiváni Napló

2017. Április 7. 18.00
Mansfeld című film bemutatója
Civil Ház

szelinov Predrág (Kum slave) – egy
szépen díszített kalácsot süttetett (Slavski kolač), valamint koljivót készített
(dióval, fahéjjal, mazsolával, cukorral
ízesített főtt búza). Az egyházi szertartást követően a megszentelt kalácsot és
a koljivót szétosztották a résztvevők
között. A verset szavaló gyerekek kisebb ajándékot kaptak szereplésükért.

KEDVES FEBRUÁRI 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.
Baráth Jánosné, Bodó Antal, Csúzi Istvánné, Fejesné Nagymihály Julianna, Őze
Imre, Kovács Istvánné, Lanteri Giovanni Claudio, Lantos Antalné, Nagy Istvánné,
Nagy János, Putnik Sándorné, Szekeres József, Szögi Zoltánné

Ezüstérem a női futsal bajnokságon
Csongrád megyei felnőtt női futsal bajnokság ezüstérmese az
NLSE Újszentiván csapata lett. A szezonban a csapat a Békéscsaba mögött lett második. A bronzérmet a Hódmezővásárhely FC szerezte meg.
Csapatunk február 3-4 én Felcsútra utazik egy meghívásos
tornára.
Tóth Gábor

Babacsomag
2017. január 26-án köszöntöttük a község legfiatalabb tagját,
Bodzán Csengét és szüleit otthonukban. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk. Juhász György képviselő-testületi
tag szívhez szóló beszéde után a babacsomag is átadásra került. Köszönöm szépen, hogy részese lehettem e kedves kezdeményezésnek. Nagyon sok boldogságot és egészséget kívánok az egész családnak.				
Szokolai Nikolett
Helyettes védőnő

A büszke csapatok

Halálozás
Zsidi György (Kossuth u. 10/A)
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

Bodzán Csenge szüleivel, Juhász György képviselő úr, Szokolai Nikolett védőnő
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