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MEGJELENIK HAVONTA

Anyák napjára
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
		
/Dsida Jenő: Hálaadás/
KEDVES MÁJUSI 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.
Almási Györgyné, Barthos Alpár, Figura József, Jernei Sándor, Králik Aladárné, Nagy Carol, Pataki
Ferencné, Tóth Józsefné, Veszelinov Éva.
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Szociális szövetkezetek

Képzerdő (6720 Szeged, Bajza utca 4.)

Megnyílt a
, mely egy interaktív
játszóház és képzőhely, nemcsak gyermekeknek.
A Képzerdő az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a
„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program” FOKUSZ-0082 jelű pályázat kapcsán született.
A játszóházat működtető Játszóház Szociális Szövetkezet számára fontos a társadalmi felelősségvállalás. Ennek erősítésére tervez együttműködést általános -és középiskolákkal: elsősorban a
hátrányos helyzetű diákok (de tehetséges társaik) számára biztosít ingyenes belépőket eredményeik
jutalmazására.
Ezen túl az Újszentivánon működő „Hova Tovább” Tanoda diákjai havonta egyszer ingyen használhatják a játszóházat, s tervezzük, hogy később a többi tanoda is pályázhat ingyenes napokra.
Az épület nemcsak egy játszóháznak ad teret, hanem számítógépes terem és Virtuális Szoba
is helyet kapott benne. A Virtuális Szobában többek között egy 3 dimenziós, mozgó autó szimulátor található, kormánnyal,
pedállal és 4k felbontású, UHD televízióval. Emellett virtuális szemüvegeket próbálhatnak ki az érdeklődők. A helyiségben
a kikapcsolódást szolgálják még a Playstation Pro és a hozzájuk tartozó Konzolok, illetve egyéb érdekes játékok.
A Képzerdő számos hasznos és proaktív időtöltési lehetőséget kínál. Ilyenek például a Képzeletkeltő, ahol fiataloknak tart
interaktív és improvizatív meseórát egy képzett színész. A gyermekek fejlesztését célozza a zenés foglalkozások is
Kiemelkedő érdekesség a Ruhatervező foglalkozás kicsiknek, ahol a szabásmintákat saját ízlésük szerint dekorálhatják
majd, s a kész művet (pl. egy lányka ruhát gyermekük rajzaival díszítve) a szülők meg is vásárolhatják.
A választható programok közé tartoznak még a kézműves foglalkozások, valamint a szakkörök (angol, tanítási dráma) is.
A Képzerdő nyári táborokkal is készül, ilyen a Média tábor, Angol tábor, Dráma tábor, kézműves tábor, egészség tábor, alkotó
tábor.
A Játszóházban folyamatosan lehetőség van tematikus születésnapi
zsúrok, gyermekpartyk szervezésére (a témák egyénileg kiválaszthatóak
pl. Star Wars, Jégvarázs, Moana, Lego, Bogyó és Babóca), előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőségek:
E-mail: kepzerdo@gmail.com
6720 Szeged, Bajza Utca 4.
https://www.facebook.com/kepzerdo
Tel: 06/30 421 7868; 06/62 682 989
Kádár Katalin

Bont-ép Szociális Szövetkezet
FÓKUSZ-2016/0085 – Tégláról téglára

A Bont-ép Szociális Szövetkezetet Újszentiván Község
Önkormányzata, 
valamint hat magánszemély alapította
meg a szociális gazdaság koncepciójával, amely hosszú
távon is fenntartható módon teremt munkahelyeket és biztosít
perspektívát hátrányos helyzetűek és közvetett módon családjuk, környezetük számára.
A Szociális Szövetkezet 2016. évben
sikeresen pályázott az OFA Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
„Fókuszban az önkormányzati tagsággal
rendelkező
közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása” program keretében. 36 hónapos, „Tégláról téglára”
című foglalkoztatási projektünk megvalósítását 2017. januárjában kezdtük meg.
Terveink szerint a választott tevékenység az egyik legbiztonságosabb módja a közfoglalkoztatási programokból való kivezetésnek
településünkön, térségünkben. A Szociális Szövetkezet az építőiparban kíván tevékenykedni, azon belül is elsősorban az épületbontás terén, ahol a fókuszban a bontott téglák és cserepek
trendek kedveznek ennek a tevékenységi körnek, nagy kereslet
van iránta. Ez biztosítja, hogy a szövetkezet a projekt-támogatást
követően pusztán piaci alapokon is rentábilis lehessen.
Az építőanyag újrafelhasználás lesz a Szövetkezet főprofilja,

„húzóágazata”, mivel a bontott építőanyag-újrahasznosítást napjainkban kezdik újra felfedezni. Igen sokoldalú felhasználási lehetőségei vannak. A tevékenységéből származó alapanyagok a
következők: bontott mezei tégla, címeres tégla, bontott cserép,
faanyag.
A bontott téglatermékeket meg kell tisztítani, megtisztítás után
értékesítésre és beépítésre is kerülhetnek. A termékpalettánkat
a téglaszeletelés növeli, hisz nagy igény mutatkozik a téglaszelet
után, melyet homlokzatokhoz és belsőépítészeti megoldásokhoz
használnak fel.
A tégla továbbá felhasználható pincék, kemencék, kerti sütőhelyek, pillérek, oszlopok, kerítések építéséhez. A hódfarkú vagy
sima bontott cserép is reneszánszát éli, mert egyre több féltetőre
tetőfelújításra, kerítés fedésre kerül fel, mint hagyományos építőanyag. A századunk eleji épületek tetőszerkezetéből kikerülő
ép és felhasználható faanyagokat is egyre szívesebben alkalmazzák korszerű építőanyagokkal kombinálva, vagy gyalulás,
csiszolás után bútoripari felhasználásra. Ezeknek a hagyományos
építészeti értékekhez visszanyúló termékeknek igen magas a piaci értéke. A Szövetkezet tevékenysége a fentebb említett fő vonalon túl általánosságban építőipari segédmunkákat takar. Vagyis
nem komplett generál kivitelezésben gondolkodik a szervezet,
azonban kiválóan be tud dolgozni alvállalkozóként más társaságok részére. Ehhez kiváló alapot teremtenek napjaink makrogazdasági irányvonalai és a nemzeti szakpolitikai szándékok: Az
építőipar felfutó ágban van, különös tekintettel a 2014-2020-as
uniós források pályázataiból megvalósuló beruházásokra, valamint a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény) programból megvalósuló lakásépítési hullámra.
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A Szövetkezet közösségszervező szerepet is be fog tölteni
azáltal, hogy társadalmi munkában, jótékony céllal részt vesz
a helyi rászoruló családok lakóházainak felújításában. A tapasztalatok szerint amennyiben létezik egy közös, jótékony cél,
az növeli az összefogásra és a közös munkára való hajlandóságot, és amennyiben az alapanyag rendelkezésre áll, a befektetett
jótékony munka sok család életkörülményét javítja majd.
Újszentivánon, a helyi önkormányzat hathatós közreműködése
mentén, számos különböző profilú szociális szövetkezet alakult a közelmúltban, akik egymással is kapcsolatokat ápolnak,
egymás munkájára is támaszkodhatnak, egyfajta együttműködési hálózatot alkotnak. Mindez nemcsak kölcsönös segítségnyújtást jelent az egyes szereplők körében, hanem tágabb
hozadékkal is bír, mivel hozzájárul a lokálpatriotizmus erősödéséhez is a településen.
A projekt keretében jelenleg zajlanak az eszközbeszerzések,

NOEL HOTEL-R

A NOEL HOTEL-R Szociális Szövetkezet 2017. április 20-án tartotta első Tájékoztató rendezvényét,
hiszen 2017 nyarán már megnyitja kapuit a NOEL
Rehabilitációs Panzió. A 20 fős rendezvényen szociális, egészségügyi, pedagógiai szakterületről érkezett neves intézményvezetők, gyógytornászok,
szakszolgálat vezetők, szakértők vettek részt. Újszentiván Községi Önkormányzatát Balogh Istvánné alpolgármester asszony képviselte.
A szakmai eseményen résztvevők az Újszentivánon nyíló
NOEL Rehabilitációs Panzió szolgáltatásaihoz kapcsolódóan több előadást hallgathattak meg, illetve lehetőség nyílt az
egyes előadásokhoz kapcsolódóan kérdések feltételére, szakmai brainstormingra. Az OFA Nonprofit Kft. képviseletében
Magyar Szabolcs szakmai munkatárs bemutatta a „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás
alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása”programot. Ezen program célja új, fenntartható munkahelyek
létrehozása – kiemelten a hátrányos helyzetű járásokban – a
szociális szövetkezetek tevékenységének, működésének támogatásával. A NOEL HOTEL-R Szociális Szövetkezet tagjai
közül Rácz-Káté Mónika és Pócza Edit a NOEL Rehabilitációs
Panzió szolgáltatásainak bemutatásán keresztül több, jól bevált, hatékony nemzetközi kutatás eredményeit, módszereket,

valamint elkezdődött már 3 fő foglalkoztatása. A projektben
összesen 8 fő munkavállaló hosszú távú foglalkoztatása valósul
meg. A Szövetkezet a következő hetekben 5 fő foglalkoztatását
fogja megkezdeni.

technikákat, tapasztalatokat osztott meg a résztvevőkkel. A Panzió keretében a szálláshely speciálisan
ötvözve van rehabilitációs szolgáltatással, egy helyen több szakterület együttműködése valósul meg.
Rehabilitációs team kerül felállításra a műtét utáni
vagy egyéb sérülés, állapot következtében érintett vendégek hatékony utókezelése érdekében. Az
érintettség jelentkezhet stroke, baleset, neurológiai,
neurorehabilitáció, mozgásszervi megbetegedések,
ízületi fájdalom, gerincbetegségek, diabetes, kapcsán. A Panzió várja a vitalizálásra, roborálásra, pihenésre, mentális megerősítésre, rekreációra vágyó vendégeket is.
Közel 350 nm-en, több mint 50 nm közösségi térrel, étkezővel, kreatív közösségi programokkal, számos rehabilitációs- és szépészet szolgáltatásokkal, orvosi felügyelettel, kimagaslóan segítőkész személyzettel, professzionális eszközökkel
várja vendégeit a Panzió. A különböző gépek, berendezések
segítségével végzett személyre szabott rehabilitációban még
a speciális étrend, zöld turmixok, prevenciós Alzheimer diéta is kiemelkedő szerepet kap. A Tájékoztató rendezvényen
elhangzott előadásokhoz kapcsolódó prezentációk a Panzió
email címén - noelhotelr@gmail.com – igényelhetők.
Pócza Edit

Nyári táborok a Civil Házban
Idén is készülünk nyári táborokkal, ezzel is segítve a gyerekek
hasznos kikapcsolódását. Táborainkban vidám, családias hangulatban és környezetben tanulhatnak a gyermekek naponta
8-17 óráig. A táborok programjában sok szabadtéri és mozgásos
társasjáték szerepel. Ezen a nyáron is lesz Fürge lábak, Fotóbetyár, Konyhatündér, Ezerarcú világ tábor és újként színesíti a
palettát Mosolysziget tábor. A kezdő angol nyelvet tanuló kisgyermekek számára az előző évekhez hasonlóan nyelvi foglalkozásokon vehetnek részt.
Az élmény dömping ezen a nyáron is garantált.
Időpontok:
2017. július 10-14.: „Ezerarcú világ” /A világ nyitott szemmel/
2017. július 17-21.: „Konyhatündér tábor” /Mindenkiben ott
rejtőzik a szakács/
2017. július 31- augusztus 04.: „Fotóbetyár” / Nézzük, mit nézel/
2017. augusztus 7-11.: „Mosolysziget” / Minden, ami belefér/
2017. augusztus 14-18.: „Fürge lábak” /Bevállalós erőpróbák/
Helyszín: Civil Ház, Újszentiván Árpád utca 5.

Korosztály: 5 éves kortól
Költségek:
Teljes ellátással /tízórai, ebéd, uzsonna/: 10.000Ft/fő/hét
Csak ebéd igénylése esetén:		
8.000Ft/fő/hét
Azoknak a gyerekeknek, akik nem kérnek ellátást, csak a szakmai programokon vesznek részt 5.000Ft/Fő/hét a részvételi díj .
A heti csoportok maximális létszáma 15 fő.
Érdeklődni a Civil Házban , 20/2607-577 telefonszámon, vagy a
civilhaz@ujszentivan.hu e-mail címen lehet.
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Április 11. - a magyar költészet napja

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján,
április 11-én ünneplik a költészet napját. Sokan azonban
nem is tudják, hogy nem csak József Attila született ezen
a napon, hanem a kassai születésű Márai Sándor is. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel
tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran
diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.
A Civil Házban idén az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméit, gondolatait, érzéseit idéztük fel a költők
szavaival. Németh László, Márai Sándor, Bereményi Géza,
Illyés Gyula, Nagy László, Tamási Lajos, Jobbágy Károly
és Gérecz Attila versei hangzottak el, melyeket önkéntes
szavalóink mondtak el. Gyorgyevics Marko gitárral kísérte
őket.

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
létrehozott Emlékbizottság támogatja.”

Húsvéti kézműves foglalkozás
2017. április 13-án Újszentiván Község Önkormányzata
és a Napraforgó Nagycsaládos Egyesület szervezésében
húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk a Civil Házban. Az ügyes kezű gyerekek szüleik, nagyszüleik segítségével készíthették el húsvéti dekorációikat.
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Falunapok 2017
A hagyomány szerint idén is megrendezésre kerül a várva
várt falunapi programsorozat. Sztárvenégekkel, színes programokkal, lánchintával, söprögetővel, urgrálóvárral, kirakodóvásárral, hennafestéssel, palacsintával, büfével, finomságokkal, különlegességekkel várjuk a rendezvényre látogatókat.
Lehetőséget biztosítunk tehetséges előadók bemutatkozására.
A bátor önkéntesek 2017. június 2-ig jelentkezhetnek a Civil
Házban produkciójukkal.
Bővebb információ a Szentiváni Napló júniusi számában.

Kötetbemutató - rendhagyó történelemóra
Újszentiván község képviselő-testülete kötelességének érezte, hogy megragadjon minden alkalmat és lehetőséget, hogy 1956-ról beszéljen. 1956-ról, annak részleteiről, hogy mindenki felfedezze és
megértse, hogy az elődök, akkor azt tették, amit egy hazaszerető büszke magyarnak tennie kellett.
Előttük tisztelegve április 21-én történelmi estet tartottunk a Civil Házban, melyet Putnik Lázár
polgármester nyitott meg. Ezt követően Kádár-Németh Antalné emlékezett meg a forradalom és
szabadságharc újszentiváni résztvevőiről. Dr. Miklós Péter, címzetes főiskolai tanár rendhagyó
történelemórát tartott és bemutatta Putnik Tivadarról szóló könyvét. A jelenlévők kötetlen
beszélgetés közben megtekinthették a tablókon kiállított 56-os eseményeket felidéző képeket. Rég
nem látott barátokat, ismerősöket és családtagokat hozott össze a megemlékezés.
Újszentiván Község Önkormányzata köszönetet mond Dr. Miklós Péternek, és Éva néninek a lelkiismeretes, önzetlen munkájukért. Köszönettel tartozunk Vörös Ilonának, Putnik Arankának, Putnik Milánnak és Rusz Márknak a rendelkezésünkre bocsátott
információkért, és dokumentumokért.

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.”
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Sorsunk táncjáték az Epreskert Rendezvényházban
Április 22-én a Sorsunk című előadást láthattuk az Epreskert Rendezvényházban, a Törökkanizsai Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület és a
Nagykikindai Egység Művelődési Egyesület közreműködésében. A koreográfiát Kátai Tibor állította össze. A táncjáték nemzetünk történelmében
felbukkanó sorsdöntő negatív fordulatokat, megpróbáltatásokat dolgozta fel. Magyarországon az ősbemutató 2011-ben volt.
Köszönjük a feledhetetlen élményt!

Újságunk első hasábjain az édesanyákat köszöntöttük.
Április 28-án vettünk végső búcsút kolléganőnktől,

Elhalálozás:
Bagóczky Károlyné (Felszabadulás utca 17.)

Bagóczkyné Marikától.

Lelkiismeretes, odaadó a gyermekeiért élő

ANYA

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

volt.
Marika nyugodj békében!
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Újszentiváni ifjú karatebajnok
Putnik Gorán a Wado-Ryu Szövetség tagjaként
részt vett a 9. WUKF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
karate EB-n Kolozsváron. A verseny április 5-9. között került
megrendezésre, ahol 1820 versrnyző, 26 ország és 55
eg yesület versenyzett. Gorán a 10 évesek korcsoporjában 30 karatékával volt. Összevont stílus, rengokaiba. Gorán a
formagyakorlatban lett európa bajnok! Így 10 évesen kétszeres világbajnok és most már európa bajnok is. A felkészülésben edzője Erdei Csaba, 4 danos mester segítette, és köszönet a
Wado-Ryu Szövetség elnökének, Rostás Tibor ,7 danos mesternek a sok segítségért. A fiamat Újszentiván Község Önkormányzata is támogatta a 2016-os „Élsportolók támogatása”
pályázat keretén belül.
					
Putnik Zsanett

Újabb lehetőség szűrővizsgálatra

CSONTSŰRŰSÉG MÉRÉS 2017. május 16-17-18-án (kedd,
szerda, csütörtök)
helye: Orvosi Rendelő
Bejelentkezés: 62/277-165 telefonszámon, rendelési időben
Elsősorban menopausa utáni nők jelentkezését várjuk, náluk

nagyobb a kockázata a csontritkulásnak, de akinek volt már
csonttörése (nem fiatalkori), felszívódási zavarban szenved
(máj, vesebetegség), cukorbeteg, pajzsmirigy beteg, esetleg dohányzik, annak is érdemes a vizsgálatot elvégeztetnie.
DEMENCIA szűrés (65 év felettieknek) az orvosi rendelőben
az asszisztensnél, Sándorné Bellér Tündénél május hónapban,
rendelési időben, bejelentkezni nem kell.
A demencia egy folyamatos szellemi hanyatlással és pszichés
zavarokkal járó betegség. Főleg idősebbeket érint, cukorbetegség, magasvérnyomás-betegség felgyorsíthatja a folyamatot.
Leggyakoribb tünet a rövid távú memória hanyatlása, gyakran
a legegyszerűbb szavakat is elfelejtik, eltévednek, elfelejtik, hogy
hol vannak, nem öltöznek megfelelően, tárgyakat szokatlan
helyre teszik. A korai felismerés segíthet a folyamat lelassításában, a tünetek csökkentésében.
NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS 2017.05.17-én 08.15-13.00
Helye: Egészségház
Bejelentkezés: 20/260-75-77 8.00-19.00-ig
Rendel: Dr. Vincze Emőke
BŐRGYÓGYÁSZATI szűrés 2017.06.01. (csütörtök) 15.00-tól
Helye: Orvosi Rendelő
Bejelentkezés: 20/260-75-77 8.00-19.00-ig
Rendel: Dr. Németh Réka
Nyár előtti anyajegyvizsgálat, egyéb bőrgyógyászati problémák.

Árokparti Csillag-party

Ha még nem látta

ott a helye

távcsővel a Hold

2017. június 5-én 21

felszínét, érdekli

órakor a

a csillagképek és a

Gondozó Háznál

hozzájuk kötődő

(Újszentiván, Rét sor 9.)

legendák,
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Közérdekű információk
ORVOSI RENDELŐ

CSIPKEBOGYÓ
GYÓGYSZERTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
Újszentiván, Árpád u. 2.
+36 62 277 165
+36 62 641 446
Dr. Juhász Tibor
Hétfő-Péntek:
08:00-18:00
Rendelési idő:
Szombat:
08:00-13:00
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 12:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00
ÁLLATORVOS
Csütörtök: Rendelés: 8:00-11:00
Dr. Mender Ferenc
Tanácsadás: 11:00-13:00
Újszeged, Küküllői .u. 5.
Péntek: 8:00-12:00
+36 30 257 18 38

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Újszentiván, Kossuth u. 19.

+36 20 772 35 52
vedonoujszentivan@freemail.hu
Védőnő: Csanádi Erika
Fogadóóra: szükség esetén telefonon egyeztett időpontban
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás: Kedd: 8-10-ig
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8:00-10:00
Orvossal egybekötött Tanácsadás: Csütörtök: 11:00-13:00

BÖLCSŐDE

Újszentiván,
Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@
gmail.com

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS:
DÉMÁSZ: +36 62 565 881

POSTA

ÓVODA

Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
+36 20 772 35 59
ovodaujszentivan@
gmail.com

FŐGÁZ Zrt.
HIBABEJELENTÉS:
06 80 820 141

COOP

Újszentiván,
Felszabadulás u. 23.
Hétfő-péntek: 8:00-12:00
és 12:30-16:30

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

NEMZETI
DOHÁNYBOLT ÉS
LOTTÓZÓ

EZER CIKK Bt.

Hétfő-pétek:7.00-19.00
Szombat: 7.00-16.00
Vasárnap: 8.00-13.00

NEMES CUKRÁSZDA

Újszentiván,
Felszabadulás u. 40.
Hétfő-Kedd: szünnap
Szerda-Vasárnap: 10:00-18:00

Hétfő-Péntek:
6:00-19:00
Szombat: 6:00-16:00
Vasárnap: 6:00-12:00

HÚSBOLT

Újszentiván,
Kossuth u. 20.
Vasárnap-Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 8:00 -12:00;
14:00 -17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás:
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
Hétfő: 7:30-16:00
Kedd-Csütörtök: ügyfélfo+ 36 62 277 021
gadás szünetel
polgarmesterihivatal@
Szerda: 7:30-17:00
ujszentivan.hu
Péntek: 7:30-12:30

CIVIL HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
+ 36 20 260 75 77
civilhaz@ujszentivan.hu
Hétfő-Péntek:8:00-19:00

SPORTCSARNOK
Újszentiván,
Damjanich u.10/C
Pawlowski Katalin
+36 20 238 85 89
bérelhető

FALUGAZDÁSZ
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei
Igazgatósága
Szeged, Kossuth Lajos sgt.17.
Szabó Károly
+36 30 383 34 79
szabo.karoly@nak.hu
Ügyfélfogadás: Civil Ház
Péntek: 8:00-12:00

PILLÉR TAKARÉKSZÖVETKEZET

Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Nyitvatartás:
Hétfő-Kedd-Csütörtök:
7:30-16:00
Szerda: 7:30-18:00
Péntek: 7:30-13:30

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Ügyfélszolgálat
06 40 922 334
Hibabejelentés
06 80 922 333

Pénztári órák:
Hétfő-Kedd-Csütörtök:
7:30-15:00
Szerda: 7:30-17:00
Péntek: 7:30-12:00
Ebédidő: H-P: 12:15-12:35

HULLADÉKUDVAR

Újszentiván, Újvilág utca
Hétfő: szünnap
Kedd-Szombat: 8:00-12:00;
12:20 - 16:20
Vasárnap: szünnap

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u.19.
+36 30 219 82 93
ujszentivan.fogaszat@freemail.hu
Dr. Gombás Ildikó
Rendelési idő:
Hétfő-Szerda: 8:00-14:00
Kedd-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.

IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Balogh Isvánné
+36 20 772 35 69
balogh.istvanne@ujszentivan.hu
bérelhető
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Babacsomag átadás

Otthonában köszöntötte Tót Zsuzsanna Szilviát és édesanyját Miklós Krisztinát, Putnik Lázár polgármester és Csanádi Erika
védőnő. Átadták a picikének az önkormányzat babacsomagját.

Köszönet a véradóknak
Újszentiván Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezete nevében szeretném megköszönni
mindazoknak a segítőkész, jó érzésű embereknek, akik 2017.
március 23-án tartott véradáson részt vettek és önként nyújtották karjukat.Huszonhárom fő jelentkezett véradásra, ezzel segítve embertársaink gyógyulását. Bízunk benne, hogy a jövőben is
számíthatunk együttműködésükre!
Balogh Istvánné
Őszinte köszönettel és tisztelettel:
alpolgármester

Tyúk eladó
Kitojt vörös tyúkok (580 Ft/db) és 3 hetes előnevelt csirkék előjegyezhetők
Érdeklődni:
Újszentiván, Damjanich u. 17.
vagy a 0662277096-os
telefonszámon

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 0662277021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné, Magyar Mária, Vörös - Pigniczki Diána
Nyomdai előkészítés: Vörös - Pigniczki Diána
Nyomdai kivitelezés: Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók: Magyar Mária, Vass Imre, Vörös - Pigniczki
Diána, Vörös László
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

