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Testvér-települési találkozó
Újszentiván 2017

Indul a disznóvágás
A disznó - színe java

Terülj, terülj asztalkám....
Vendégváró fánkok

Télűző felvonulás
Palacsintasütő rekorderek

Ég a kiszebáb

Törökkanizsai bánáti tánc

Horgos, Újszentiván, Gottlob polgármesterei
Tesvér - települési megállapodás aláírása

A Kisgéresi Szőlőfürt citerazenekar

2017. február 24 - 26-án került megrendezésre Újszentivánon a II. Testvér-települési találkozó, Kisgéres Mesztegnyő, Törökkanizsa,
és most már két új testvér-településünk Gottlob és Horgos részvételével. A rendezvény hagyományos disznóvágás és disznótor jegyében zajlott, ahol a látogatók megkóstolhatták a települések jellemző ízeit. Csaba atya vezetésével 35 serpenyőben egyszerre nyolcan
sütötték a palacsintát, készült fánk is szép számmal. Délután kulturális műsor vette kezdetét két helyszínen. A Civil Házban fellépett a
Horgosi Fülemüle asszonykórus, az újszentiváni óvodások, a gottlobi Floare táncegyüttes és a Kisgéresi Borcsák asszonykórus, majd
a nézőkkel együtt elindult a kiszebábbal a télűző menet Újszentiván utcáit bejárva az Epreskert rendezvényházba, ahol a bábra tűzve
mindenki elégethette a számára rossz dolgokat, így nyitva utat a tavasznak és a jószerencsének. A rendezvényházban Gottlob polgármestere, Nastor Gheorghe, Horgos polgármestere, Sors Róbert, és Putnik Lázár ünnepélyes keretek közöt aláírta a testvér - települési
megállapodást, és kiosztásra kerültek a „Lásd a Falum az én szememmel” rajzpályázat díjai is. Ezután tovább folytatódott a délután
megkezdett kulturális műsor a Mesztegnyői Honi Hagyományőrzők, a Ferencszállási Kukutyini tánccsoport, a ferencszállási Mészáros Jánosné, a Kisgéresi Szőlőfürt citerazenekar, a Törökkanizsai Tiszagyöngye Művelődési Egyesület és az Újszentiváni Hagyományőrző Kör műsorával. A disznótoros vacsora végeztével kezdetét vette sztárvendégünk, Csocsesz műsora és a hajnalig tartó tánc.
Ezúton is nagy köszönet mindenkinek, aki segítségével hozzájárult, hogy ez a rendezvény szép emlék legyen mindnyájunknak.

Beszámoló a testületi ülésről
2017. január 27- én került sor a képviselő-testület ez évi első ülésére. A képviselőknek a törvény rendelkezéseinek
megfelelően – bár törvényi előírás mégis formailag dönteniük kellett a polgármester fizetéséről. Amint azt a média
is sokszor közhírré tett a parlament megváltoztatta a polgármesterek fizetéséről
szóló jogszabályt, és új sávokat hozott
létre emelt összeggel. Ennek megfelelően
a polgármester fizetése Újszentiván község esetében az államtitkári illetmény
55 %-ka, azaz 548.444 Ft/hó bruttó. A
jogszabályváltozás folytán változott az
alpolgármester fizetése is, az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. Díjazását,
a testület 74,9 %-kal állapította meg, így
205. 292 Ft /hó bruttó összegre emelkedett.
A polgármester előterjesztésére emelésre
került a települési képviselők tiszteletdíja
is, mely 38. 600 ft/hó bruttó összegről
47. 155 ft/hó bruttó összegre emelkedett.
Tárgyalásra került a Digi Kft. ajánlata,
melynek alapján nyilvános, mobil, cellás

rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek
üzemeltetésére távközlési állomás, egy
csőtorony épülne a községben, így óriási
minőségi javulást hozva a digitális adatközlés területén. Néhány szervezettel
kötött közművelődési megállapodást az
önkormányzat, ezzel is segítve mind az
ő munkájukat, mind további lehetőséget
megteremtve a színesebb kulturális élet
re a Civil Házban. Mostanában a médiában is oly sokat emlegetett működési
formáról, a szociális szövetkezetekről tájékoztatta a képviselőket a polgármester.
Az önkormányzat már korábban is hozott döntést ilyen szervezetben történő
részvételről, most ezek jövőbeli működésének terveiről, illetve további alakulásáról döntöttek. Ezt követően a testület
három támogatási kérelem benyújtásáról
határozott. Mindhárom kérelmet Törökkanizsa Község Önkormányzatával
partnerségben nyújtja be az önkormányzatunk. Az első, a korábbi 3 fázisban
kiépülő kerékpárút hálózat szerbiai szakaszának végleges befejezésére, illetve az
újszentiváni szakasz bővítésére vonatko-

zik, mely csatlakozik az első és második
szakaszhoz - a Dél -Nyugati lakópark területén egy kerékpáros pihenő és KRESZ
tanpálya kialakítására irányul. A második egy látogatható állatbemutató udvar
és kiállítási tér kialakítását, a harmadik
pedig egy víztározó kivitelezését, illetve
a legmélyebben fekvő településrész csapadék- és belvízelvezető hálózat engedélyes terveinek elkészítését tűzi ki célul,
mely közvetlenül csatlakozna a kiépített
víztározóba. Szó esett a Felszabadulás
utcát egyre inkább igénybe vevő és ezzel együtt rongáló rendészeti alakulatok
gépjárművei által okozott károk és az
esetleges helyreállítás lehetőségeiről. A
polgármester tájékoztatta a képviselőket,
hogy több jelzés is elment ezzel kapcsolatban a minisztérium felé, ahol összegyűjtik az ilyen jellegű kérelmeket, és
remélhetőleg kedvező lépések történnek
az útjavítás ügyében. Elfogadták a képviselők a jó sportolói támogatások tavalyi
elszámolását, és kiírásra került ebben az
évben is a pályázat.		

Helyi adók
Befizetési határidő: 2017. március 15.
Postázásra kerültek az első féléves „Folyószámla-értesítő” levelek, melyben tájékoztatást nyújtunk Önöknek ahhoz, hogy határidőben
tudják teljesíteni a helyi adó (építményadó, telek adó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó valamint egyéb más fizetési kötelezettségeiket (pótlékok és bírságok) önkormányzati adóhatóságunk felé.
A folyószámla egyenleg értesítőkkel tájékoztatjuk az adózókat a folyószámlájukon könyvelt adataikról, bevallásaikról, ezáltal is
lehetőséget biztosítva esetleges egyeztetésekre.
A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk felé esedékes
2017. március 16-ig fizetendő adóelőírásaikról, másrészt a pénzügyi helyzetükről, az eddigi befizetéseikről és esetlegesen már
fennálló tartozásokról. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig az adózók kötelesek megfizetni.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy
folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik.
Kérjük a fizetési határidő betartását!									Dr. Szentirmay Sára
														jegyző
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„Lásd a falum az én szememmel” rajzpályázat
A testvér- települési találkozó keretén belül
megrendezett „ Lásd a falum az én szememmel”
című rajzpályázatra beérkezett alkotások közül
a legjobbakat kiválasztani nehéz, de nemes feladatnak bizonyult a zsűrinek, Kövesdiné Panyi
Antóniának, Mesztegnyő alpolgármesterének és
Szekeres Valentinnek, a horgosi általános iskola
igazgatójának. A győzteseket két kategóriában
díjazták. A 4-6 évesek közt a harmadik helyet
Nováki Eszter
Balogh Eszter (Újszentiván), a második helyet Filip Cristian (Gottlob), az első helyet Nováki Eszter (Újszentiván) szerezte meg. A 7-14 éves korcsoportban harmadik helyen Gherghel
David (Gottlob), második helyen Sors Nikolett (Horgos), az első helyen Zádori Petra (Újszentiván) került díjazásra. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek az alkotásokhoz és a könyvnyereményhez!
A különdíj a Facebook oldal szavazatai alapján március 6-án kerül átadásra.

Zádori Petra

		
Történelmi áttekintés:
A mezőgazdasági szakigazgatás, mint közhatalmi funkció régóta rendelkezik a gazdálkodást segítő, támogató, tervező-és
szervező funkcióval is, amit különböző korszakokban más –
más elnevezéssel illettek. Pl:
-1883-ban Tejgazdasági Felügyelő
-1908-ban Gazdasági Felügyelő
-1942-ben Gazdasági Elöljáró majd 1949-ig gazdajegyzői intézmény, amit felszámoltak , helyüket a tanácsok mezőgazdasági
osztályai vették át.
1990-után a rendszerváltozást követően ismét szükség volt a
gazdákat és a kormányzati irányítást segítő szervezet kialakítására,1994.március 1-től kezdte meg működését a falugazdász
hálózat.
1995-től –1998-ig gazdajegyzők, majd 1999 januártól ismét
falugazdászok, a földművelésügyi tárca felügyelete alatt tevékenykedett a mintegy 650 főből álló hálózat, majd 2014-től a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alkalmazottaiként működött
a hálózat.
Ki a falugazdász?
Felsőfokú végzettségű, mezőgazdasági gyakorlattal rendelkező
szakember, aki helyben a termelő lakóhelyén ügyfélszolgálat
irodákban tartja a kapcsolatot és intézi ügyeiket.

Szabó Károly falugazdász

A falugazdász munkája:
-a kormányzati szándék és az ágazati döntések gyors, szakszerű
eljuttatása a gazdálkodókhoz
-közreműködik az Agrárpiaci Rendtartásban
-segíti a gazdálkodók és szaktanácsadók közötti kapcsolatot
-végzi a termelők regisztrációját, termelői adatbázist kezel
-együttműködik a települési önkormányzatokkal, gazdaszervezetekkel
-termésbecsléseket, állapotminősítéseket, statisztikákat készít
térsége agrárgazdaságáról
-őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos teendőket lát el
-a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnél igazolja a földhasználatot
-elektronikusan és papír alapon segít a normatív állat-és területalapú támogatások igénylésénél
-tájékoztat aktuális támogatásokról, pályázatokról
-munkája során ügyel a termőföld termőképességének megtartására, környezetterhelésre, céltudatos táj-és környezetgazdálkodásra.
Sokáig sok oldalon sorolhatnám feladatainkat, a lényeg, hogy
ne maradjon egyedül , segítség, tanács nélkül a mezőgazdaságot akár élethivatásszerűen, akár kisegítőként végző termelő.
Függetlenül attól, hogy tevékenységét őstermelőként, családi
gazdálkodóként, vállalkozóként vagy társas vállalkozásokban
végzi.
A falugazdászok 3-5 település agrár-szakigazgatását látják el.
Jelenleg én 4 településen „szolgálok” (Kübekháza,Szeged-Szőreg,
Tiszasziget és Újszentiván ) 7817 ha mezőgazdaságilag művelt
terület, 10 000 lakos és 700 feletti ügyfélkörrel.
A hét minden napján különböző helyeken van ügyfélfogadás.
Az önkormányzatok biztosítanak a kulturált ügyintézéshez
szükséges infrastruktúrával és elektronikus adathordozókkal
ellátott irodákat, melyek a település közösségi házaiban működnek.
2008-tól fokozatosan szerveződött át a papír alapú ügyintézés
elektronikussá,ami elengedhetetlenné teszi az elektronikus
infrastruktúra olyan szintű kiépítését,működtetését,hogy az
ügyintézés során az adatok hitelesek maradjanak, és határidőre
intéződjön el az ügy.
Ezeknek a feladatoknak az ellátásában kap a hálózat a helyi önkormányzatoktól jelentős önzetlen segítséget, most egy számítógép formájában, köszönet érte.
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Óvodai hírek
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái
Újszentiváni óvoda
szeretettel várja vendégeit

Tavaszköszöntő jótékonysági báljára
Időpontja: 2017. március 18. szombat 19.00
Helyszín: Epreskert Rendezvényház
Műsor: Szülők-nevelők tánca
A vacsorát is magába foglaló belépő ára: 3.000 Ft
Vacsora nélküli jegy: 1.000 Ft
Támogatójegy: 500 Ft
A jegyek megvásárolhatók az óvodában és
a Civil Házban 2017. március 10-ig.
A bál ideje alatt a MINOR zenekar szolgáltatja
a talpalávalót.
A tombolatárgyakat és felajánlásokat
örömmel fogadjuk!

Móra Ferenc Versmondó Vetélkedő

A deszki óvoda hagyományaihoz híven idén is megrendezte a kistérség óvodáinak versmondó vetélkedőjét, amelyen óvodánkat,
Besenyi-Gerháth Sándor, Janovics Diána Kira, Rácz Flóra, Pawlowski Ádám és Hegyközi Csongor képviselte. A harminchárom
óvodás a házi selejtezőkön elért teljesítményének köszönhetően jutott el a február 16-i végső megmérettetésre. Az újszentiváni
óvodán kívül a sándorfalvi, a szatymazi és két deszki óvoda szavalói mutathatták meg magukat és versüket immáron másodjára
a zsűrinek. Az izgalom és az izgatottság ellenére mind az öt versenyzőnk remekül helyt állt, ezzel is öregbítve óvodánk hírnevét.
A zsűri szerint évről évre egyre szebb és terjedelmében egyre hosszabb verseket hallanak, amiért a gyerekek mellett a felkészítő
pedagógusoknak is köszönettel tartoznak. 							
				
		
							
Kálmán László

Meghívó

Újszentiván Község Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékeit
felidéző programsorozatra
2017. március 10. 17.30-kor:
Emlékébresztő beszélgetés Mihály Árpáddal, aki aktív részese volt a forradalom budapesti eseményeinek.
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u.5.)
2017. március 25. 16.00-kor:
Gáli József Szabadsághegy című színházi előadásának ősbemutatója az IMPRO társulat előadásában.
Helyszín: Epreskert Rendezvényház (Újszentiván, Szigeti út 20.)
2017. április 07. 18.00-kor:
Mansfeld című film nyilvános vetítése
Helyszín: Újszentiváni Civil Ház (Újszentiván, Árpád u. 5.)
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja
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Bronzérmes a lány focicsapat
Bronzérem Felcsúton a BVSC Zugló és a
Puskás Akadémia mögött!
A torna legjobb kapusa Ferenczi Zsófia lett.
Eredményeink:
NLSE Újszentiván - Érdi VSE 1-0,
NLSE Újszentiván - BVSC 0-1,
NLSE Újszentiván - Erdőkertes 0-0 ,
NLSE Újszentiván - Puskás Akadémia 2-0,
NLSE Újszentiván - Százhalombatta 1-1
		
Tóth Gábor

Az 1% felajánlása
A magyar Országgyűlés 1996. december 19-én fogadta el az úgynevezett „1%-os törvényt” (1996.évi CXXVI. törvény), amely az
évek során több változtatáson átesett, így lényegében ma már nem csupán az adó egy százalékról, hanem azon felül plusz még egy
százalékról dönthetjük el, hogy milyen alapítványt vagy egyházat támogatunk vele. Az adó 1%-áról minden olyan magánszemély
rendelkezhet, aki adózik az úgynevezett összevont jövedelemadó-alapja után.
Adóbevalláskor az adónk 1 %-át nem kötelező felajánlani, de érdemes, mivel a civil szervezetek az 1 százalékot fennmaradásukra,
működésükre és fontos közfeladatokra fordítják. A rendelkezésnek nincs költsége, megteheti azt adóbevallásával egy időben, illetve határidőn belül külön is. A rendelkezés végső határideje május 20-a, ha ezt lekési, felajánlása érvénytelenné válik. Fontos tudni,
hogy adónk kétszer 1%-ának felajánlása nekünk mint adózónak semmilyen többletköltséggel nem jár, ugyanis mindenképpen
befizetnénk adó formájában.
Egy felajánlás átlagosan 5500 forintot ér, ami már önmagában sem elhanyagolható összeg, de könnyen beláthatjuk, hogy pár tucat
vagy akár több száz felajánlónál ez már egészen komoly anyagi hozzájárulást is jelenthet. Sőt, duplán segít, aki nyilatkozik adója
1%-áról, mert minden felajánlott forint után egy másik forint kerül egy közös alapba, amelyre a Nemzeti Civil Alapprogramon
keresztül minden civil szervezet szabadon pályázhat.
Településünk civil szervezetei, amelyek kérik támogatásukat:
Az Újszentiváni Napraforgó Nagycsaládos Egyesület, a 2017-es év munkájához köszönettel venne minden segítséget, ezért
amennyiben lehetősége van rá, kérjük adója 1%-val támogasson minket! Adószámunk:18477010-1-06
DARU Közhasznú Egyesület Adószám: 18362992-1-06
Újszentiváni Polgárőr Egyesület Adószám: 18479847-1-06

Az Újszentiváni bölcsőde IV. Jótékonyság Bálja
2017. 02. 18-án a negyedik jótékonysági bál került megrendezésre az Epreskert Rendezvényházban.
A köszöntő után egy kis műsorral kedveskedtünk a bálozóknak, ahol fellépett
Nyárközép amatőr színjátszó társulatunk és a bölcsőde dolgozói.
A műsorszámokat a közönség vastapssal jutalmazta. A finom vacsora után
a talpalávalót Varga László szolgáltatta, ennek köszönhetően a táncparkett
szinte mindig telve volt.
A tombolasorsolás sokáig tartott, mert
nagyon sok és értékes tombolatárgy került kisorsolásra.
Ezúton szeretnénk mindazoknak megköszönni, akik tombola felajánlásukkal
ezt lehetővé
tették.
A bál fergeteges hangulatban telt, a
vendégek hajnalig ropták a táncot.
Bölcsőde dolgozói
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A civil ház eseményei

A Civil Házban rendezett farsangi mulatság
után szavazatot gyűjthettek facebookon a beöltözött versenyzők. A legtöbb like-ot a kapó jelmezesnek egy 10 szeletes torta volt a jutalma.
Köszönjük a szavazatokat és gratulálunk Szűcs
Bertalannak, a nyertesnek!

Február 10-én kézműves foglalkozáson Bálint napi ajándékokat készítettünk.
Kicsik és nagyok egyaránt nagy odafigyeléssel alkották meg az ajándékokat.
Örömünkre szolgált, hogy sokan jöttek el erre a programra, és reméljük, ez az
érdeklődés továbbra sem lankad majd.

Nyugdíjas farsang az epreskertben
Farsang a táncok, lakomák, bálok időszaka, mely vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Február 21-én az idősek nappali ellátása
is megtartotta, a most már hagyományonak számító Farsangi mulatságát. A rendezvényen több település nyugdíjasai is képviseltették magukat. Vendégünk volt Deszk, Kübekháza, valamint Ferencszállás is. Ugyanakkor szép számmal vettek részt az
újszentiváni lakosok is.
11 órakor Balogh Tünde, köszöntötte a kedves vendégeket. Majd az újszentiváni óvodások vidám műsorral szórakoztatták a
tisztelt egybegyűlteket. Elhangzott Kosztolányi Dezső: Tavaszelő című verse Bogya Krisztina előadásában. Végül a kübekházi
idősek nappali ellátása ismét kitett magáért, és vidám bohózatot adott elő meglepetés műsorában.
A zenét idén is Vass Péter szolgáltatta nagy sikerrel. A finom ebédről Nagy György gondoskodott. A tőle megszokott szakértelemmel idén a helyszínen készült bográcsos csülökpörkölttel kápráztatott el bennünket. Ebéd után tombolát húztunk, így sokan
vihettek haza magukkal apróbb-nagyobb nyereményt. Mindenkinek köszönjük a sütemény felajánlásokat, mely által gazdagon
jutott édes és sós is az asztalokra. Valamint köszönjük Újszentiván Község Önkormányzatának kiemelt támogatását, segítőink
munkáját.
Az igazán remek hangulatban nótázó, táncos lábú időseink segítségével immáron biztosan sikerült eltemetnünk a telet, hisz
azóta jó idő köszöntött ránk.
A síma, langyos fuvalomra
kinyílanak az ablakok,
a halk, búcsúzó sárga fényben
sok régi utca s ház ragyog.
Száz édes emlék ébred újra:
a drága múlt, az ifjuság,
gyermekszerelmünk, szűzi álmunk,
a lázas és dicső tusák.
/Kosztolányi Dezső: Tavaszelő részlet/
A tavasz beköszöntével továbbra is szeretettel várunk mindenkit a Rétsori gondozóházban. Programjainkról érdeklődhetnek Rutai Lászlónénál valamint
Balogh Tündénél a 06/20 348 74 99-es
számon.

A kübekháziak meglepetésműsora
7 - 2017. március - Szentiváni Napló

Programajánló
2017. március 10. 17.30
Emlékébresztő beszélgetés
Mihály Árpáddal
Civil Ház
2017. március 13.
Nyugdíjas Egyesület Nőnapi
Bálja
Civil Ház

Emlékezzünk együtt
az 1848-49-es
forradalom és
szabadságharc
hőseiről
2017. március 14-én
16.30-kor
a Civil Házban

2017. március 14. 16.30
Megemlékezés a szabadságharc
hőseiről
Civil Ház
2017. március 18.
Óvodabál
Epreskert Rendezvényház

Recept

2017. március 25. 16.00
Gáli József Szabadsághegy című
színházi előadás
Epreskert Rendezvényház
2017. Április 7. 18.00
Mansfeld című film bemutatója
Civil Ház
2017. április 11. 18.00-kor:
Irodalmi est Németh László, Márai
Sándor, Bereményi Géza, Illyés
Gyula, Nagy László, Tamási Lajos, Jobbágy Károly, Gérecz Attila
verseiből.
Újszentiváni Civil Ház
Halálozás
Antolik Szilvia (Damjanich u. 33/a)
Őszinte részvétünk a családnak!

Már elkezdődött a Nagyböjt negyven napja, mely alatt, lemondva a zsíros-húsos
fogásokról, tulajdonképpen lehetőséget teremtünk testünk és lelkünk számára a tavaszi megújuláshoz, a természettel való összhangba rendeződéshez. A téltől és ünnepektől megviselt, cukrokkal, erős fűszerekkel és nehéz, zsíros ételekkel tömött
bendőnk ennyi idő alatt kitisztul, és újult erővel, megszépülve vághatunk neki a
nyárnak!
Zöldséges rizsgolyó receptje
Hozzávalók:
fél kiló barnarizs, vagy sima rizs
20 dkg tönkölymorzsa
15 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt
20 dkg vegyes zöldség (sárgarépa, brokkoli, hagyma, fokhagyma, zöldbab, zöldborsó, stb...leginkább mirelit) 1 fej vöröshagyma
fél dl extra szűz olívaolaj
késhegynyi kurkuma, őrölt gyömbér kevés tengeri só (csökkentett nátrium tartalmú)
A rizst előző éjszaka beáztatjuk, másnap megmossuk, és kétszeres mennyiségű vízben főzzük. Amikor már majdnem kész, hozzáöntjük a vegyes zöldséget, és megfűszerezzük. (Ha nem mirelitből készül, korábban kell melléfőzni az apróra vágott
zöldségeket!) Ha kihűlt, hozzákeverjük a tönkölylisztet, apró pogácsákat formázunk belőle, és a morzsába forgatva kevés olajon aranybarnára sütjük.
Nyitvatartás:
H-P: 600-1900
Szo: 600-1400
V: 700-1200
Garafarm zöldség vetőmagok

Érvényes: március 06-19-ig, illetve a készlet erejéig

Urbán töltött ostya 180g
kakaós, földimogyorós, cappuccinos

Garafarm zöldborsó
vetőmag 250g

Újszentivánon bárányok eladók (húsvétra)
Akár nyúzva akár élve.
Érdeklődni a 20/2410558-as telefonszámon
Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné, Bogya

I love Milka
tejkrém desszert 120g

Kriszta, Vörös-Pigniczki Diána

Vénusz étolaj, sütőolaj 1 l

Nyomdai előkészítés: Bogya Kriszta
Nyomdai kivitelezés: Innovariant

.

Hey-Ho
gyümölcsital 12%, 1 l
alma, narancs,
őszibarack

Szavo
penész elleni
szer 500 ml

Nyomdaipari Kft.
Fotók: Vörös László, Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK.

Megjelenik havonta 650 példányban

