Szentiváni Napló
Újszentiván Község Önkormányzatának lapja

XXV. évfolyam 6. szám 2017. június

MEGJELENIK HAVONTA

XXV. Falunap Újszentiván
Programok:

Június 30 - július 2. Sportpálya

június 30. péntek:
Emlékmű avatás
Színház

július 1. szombat:
Kozmosz Egyesület táncelőadása
Indigo zenekar-80-as 90-es évek magyar rockslágerei
Lyra együttes
Fedor Zsófi
Sztárvendég-L.L.Junior
Napraforgó Nagycsaládos Egyesület
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre
Tiszagyöngye Művelődési Egyesület
Bunyós Pityu
Tűzijáték
Lagzi Band

július 2. vasárnap:
Főzőverseny

Kiegészítő programok:

lánchinta, ugrálóvár, söprögető,
büfé, kirakodóvásár, hennafestés, lovaglás

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A program folyamatosan bővül, figyelje a szórólapokat, valamint
a Civil Ház Facebook oldalát!

„Részt vettem a szabadságharc megmozdulásaiban”
Újszentiván Község Önkormányzata, a falu szülöttének, az
ötvenhatos forradalom egyik szegedi előkészítőjének, Putnik
Tivadarnak az emlékét ápolva - a Magyarország kormánya
által létrehozott 56-os Emlékbizottság támogatásával- megjelentetett egy könyvet „Részt vettem a szabadságharc megmozdulásaiban” címmel. A kiadványt a Civil Házban április 21-én tartott rendhagyó történelemóra keretén belül, az
író, dr. Miklós Péter történész, címzetes főiskolai tanár és
településünk szülötte, mutatta be. A rendezvényen megjelent vendégek a könyv szerzője által dedikált példányt
kaptak. Községünk lakossága is részesül egy-egy példányban, melyet a postaládáikba dobva juttatunk el Önökhöz.
Igény esetén a Civil házban is kaphatnak a kiadványból.

Sorsunk DVD
Április 22-én a Sorsunk című fergeteges előadást láthattuk az Epreskert Rendezvényházban, a Törökkanizsai Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület és a Nagykikindai Egység Művelődési Egyesület közreműködésében. Az előadást
kamerával rögzítettük, megtekinthető a Civil Ház facebook oldalán, illetve ha szeretné a táncdarabot felvételről nézni, dvd-lemez igényét a Civil Házban jelezze.

Nyári táborok
Nyári táborok a Civil Házban
Táborainkra várjuk a kedvet érző gyerekek szüleinek
jelentkezését. A jelentkezési lapok a Civil Házban személyesen, vagy e-mailen keresztül (civilhaz@ujszentivan.
hu) lehetséges.
Meghirdetett táboraink:
2017. július 10-14. -„Ezerarcú világ” + kezdő angol
2017. július 17-21.- „Konyhatündér”+ kezdő angol /betelt/
2017. július 31- augusztus 04. -„ Fotóbetyár” + kezdő angol
2017. augusztus 7-11. -„Mosolysziget” - kezdő angol
2017. augusztus 14-18.- „Fürge lábak”
Korosztály: 5 éves kortól.

Radiátorcsere

Omék

A Civil Ház nagytermében radiátorcsere történt

Az Agrármarketing Centrum és partnere a Földművelésügyi Minisztérium idén is megrendezi Magyarország legnagyobb, több mint 100 éves múltra vis�szatekintő agrárgazdasági rendezvényét, az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK).
Az esemény helyszíne és ideje: Budapest, Hungexpo, 2017.
szeptember 20-24. között.
Az OMÉK egyedülálló alkalom a kiállítók számára, arra, hogy terméküket, szolgáltatásaikat közel százezer látogatót vonzó eseményen mutathassák be. A
kiállítók ezen túlmenően számos szakmai kísérőrendezvényen és programon vehetnek részt a vásár ideje alatt.
A kiállítók számára megengedett az árusítás lehetősége is (18
kategóriában).
A jelentkezési anyag mind a szakkiállítókat mind a kistermelőket célozza, differenciált árakon. Lehetőség nyílik szabadterületen és pavilonokban is területet bérelni, többféle megjelenési
formában. 5 napos kiállítói díj 10.000 Ft (+ÁFA)-tól elérhető.
A rendezvényről, árukategóriákról, a kiállítás részleteiről
bővebb információ a http://www.omek2017.hu/ oldalon
található.
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Óvodai hírek
Családi nap az óvodában
Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre új óvodánk első családi napja május 13-án, szombaton. A meterológiai előrejelzések ijesztgettek minket, de végül az időjárás
kegyes volt hozzánk, így semmi sem gátolt meg bennünket abban, hogy a szabad ég alatt tölthessünk együtt egy szép napot.
A borús reggelt egy zenés tornával pörgettük fel, amely után
minden család frissen és üdén kezdhette meg a nekik szervezett napot. Számos program közül lehetett választani: arcfestés, lovaglás, állatsimogatás, sport és ügyességi vetélkedők. A
nap csúcspontja mégis a „palacsintázás” volt, s ezt mi sem jelzi
jobban, mint hogy a több száz palacsintából az esemény végére semmi sem maradt. A családi nap végén mindenki jóllakottan és mosolygósan távozott. Az önkéntes szülőknek ezúton
is köszönjük a segítséget! Jövőre is várunk mindenkit, akkor
még több palacsintával készülve…			
						Kálmán László
Bozsik-program Deszken
Minden évben meghívást kapunk Deszkre, hogy részt vegyünk a
Bozsik-program keretein belül szervezett játékos, sportos vetélkedőjükön. Rajtunk kívül a ferencszállási, a szatymazi és a deszki
óvoda gyermekei versenyeztek. Egy közös nagy bemelegítés után
kalandos akadálypályákban és izgalmas csapatversenyekben volt
részünk, amely végén mindenki megkapta a neki járó jutalmat,
továbbá óvodánk is új tornaeszközökkel gazdagodott. Ezúton is
szeretnénk megköszönni az újszentiváni önkormányzat segítségét, hogy kisbuszukkal megkönnyítették deszki utazásunkat!
						Kálmán László
Dalos pacsirta
A szatymazi Dalos pacsirta énekversenyen, áprilisban Nováki Zsófia
képviselte óvodánkat.
A gyermekeknek két dalt kellett elénekelniük, melyet a
végén zsűri díjazott. Zsófia kiemelkedően teljesített a versenyen, amelyért a zsűri külön jutalomban részesítette őt.
					
Putnik Merima

Babatorna
Kedves Szülők!
Babatorna indul, járni tudó babáktól 3 éves korig, Barta Olga
vezényletével. A bemutató órát június 23-án, pénteken délelőtt 10 órára tervezem. A foglalkozás önköltséges, 800ft/
alkalom. A bemutatóóra 500ft. Bővebb információért érdeklődhetnek a védőnői tanácsadóban vagy telefonon,
a
06 20/772-3552 telefonszámon, Csanádi Erika védőnőnél.
Kinek és miért jó a babatorna?
A babatorna a szervezet minden funkcióját serkenti, azonban legfontosabb hatása az idegrendszerre, az emésztőrendszerre és az
izomzatra van. A babatorna segíti az áttérést a koordinálatlan mozdulatokról a tudatos mozgásra, amihez elengedhetetlen az idegrendszer egészséges fejlődése. Az izomzatukon kívül fejleszti az
egyensúlyérzéküket, a testtartásukat, a koncentráló képességüket,
a türelmüket, a problémamegoldó képességüket, de a szociális érzéküket is. A foglalkozáson ritmusos mondókák közepette, válogatott gyakorlatokat és különböző mozgásfejlesztő eszközöket használunk, amelyek nagyban elősegítik a különböző nagymozgások,
az egyensúlyérzék, és a koordináció fejlődését (nagylabda, mászó
henger, billenő pad, gördeszka, különböző instabil felületek…).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Csanádi Erika, védőnő és Barta Olga, mozgásfejlesztő
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Közösen alkot a természet és az ember
Tavaly költözött át Romániából Magyarországra Kisvárdai
Lajos. Kübekházán találta meg új otthonát, egy falu széli kis
házban, ahol műhelyét is berendezte. A házba belépve, az
előszobában több tucat szobor fogadja a belépőt. A szobrok
azonban nem úgy készülnek, ahogy megszokhattuk, azaz nem
a szobrász készíti el, hanem a természet formálja meg őket,
a művész csak az utolsó simításokat végzi el az alkotáson.
Kisvárdai Lajos kisgyermek kora óta foglalkozik művészetekkel.
Először rajzolt, azonban a családi hagyományok miatt végül a
szobrászat felé fordult. Nagyapja és dédapja is szobrász volt, így
nem véletlen, hogy őt is érdekelte ez a művészeti irány. Ahogy
elmondta, a szegénység is erre mozdította, ráadásul gyermekkorában is mindig fával, fadarabokkal játszott, farigcsálta, alakította azokat. A sors tanított engem – tette hozzá Lajos bácsi.
Fiatalkorában kitanulta az asztalos mesterséget. A gyárban végül bútor szobrászattal is elkezdett foglalkozni, a vezetők hamar felismerték, hogy milyen ügyes keze van, és elvégeztették
vele az ehhez szükséges iskolát. Szabadidejében pedig folyamatosan készítette a szobrait. Így a munkája során és a szabadidejében is azzal foglalkozhatott, amit szeret, azaz a fával.
Kisvárdai Lajos alkotásai szobrok, de nem a hagyományosan vett értelemben. Nála a természet és az ember közösen
dolgozik. Az alapformákat a természet alakítja ki, az ember
csak egy picit tesz hozzá, hogy tökéletes legyen az összkép.
Így lesz egy ágdarabból majom vagy egy kígyó, egy gyökérből madár. Ahogy Lajos bácsi fogalmazott, ő csak meglátja azt, amit senki más. Szerinte ez a tudás isteni ajándék.
Az alapanyagokat jártában-keltében találja,
az erdőben, az útszélén, az árokparton vagy éppen az ártérben. Tulajdonképpen nem
is keresi
azokat, hanem szinte szembe jönnek vele. Volt olyan, hogy egy
fadarabot a tűzből húzott ki, amiből végül egy galamb lett.
„Ahogy meglátok egy-egy fát, szinte rögtön látom, mi is rejlik benne. Azonnal formát kap a szobor és lesz belőle táncosnő, öreg néni, madár vagy bármi.” – mondta a szobrász.
Igazán szerszámokkal nem is dolgozik, van egy kaszakése,
amit még dédnagyapjától örökölt, azzal alakítja ki a végleges formát, valamint csiszolópapírral finomítja az alkotást.
Kisvárdai Lajos alkotásaiból június 9-én nyílik kiállítás a Civil Házban, ahol mindenki megtekintheti, hogyan dolgozik együtt a természet és az ember.

Képviselő-tesületi munka
Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
A képviselő-testület május 3. napján tartotta soron következő
ülését. Első napirendi pontként a tavalyi évi adóbeszámolót
fogadta el a testület. Az önkormányzat gazdálkodásában egyre jelentősebb szerepet töltenek be a különböző adónemekből
származó bevételek, hiszen a kötelező feladatokhoz képest szűkös állami támogatások miatt is egyre nagyobb szükségünk van
saját forrásokra. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett
helyi adók tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek. Az
önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb
része a helyi iparűzési adóból befolyó összeg (50,2 %). A telekadó rész (16,2 %), az önkormányzatnál maradó gépjárműadó
része (14,8 %). Az építményadó (9,15 %), a magánszemélyek kommunális adója (9,5 %) is szintén fontos szerepet játszik az önkormányzat költségvetésében. Pótlék, bírság (0,2 %)
Építményadó:		
4.345.600,-Ft			
Kommunális adó:
4.503.193,-Ft
Telekadó:		
7.714.111,-Ft
Gépjárműadó 40%:
6.873.411,-Ft
Iparűzési adó:
23.954.185,-Ft			
Bírság, pótlék egyéb:
113.648,-Ft
Összes bevétel:
47.504.148,-Ft
A közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet változtatás nélkül fogadták el
ismét a képviselők. Szintén elfogadásra került a jegyző által
kiadott közszolgálati szabályzat is, melyben az új cafetéria elemek kerültek csupán átvezetésre. A Napraforgó Nagycsaládos
Egyesület kérését támogatta a testület, így idén a kért és kapott
támogatást egy kirándulásra fordítják. A képviselők döntöttek
arról, hogy beadásra kerül idén is a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási kérelme 29. 906. 332 Ft összeggel. A pályázat célja a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a
feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása. Szintén beadja az önkormányzat – döntött a testület - a rendkívüli szociális támogatási igényt a települési támogatások kifizetéséhez
6. 776. 000 Ft összegben. A TOP kiírások keretében három sikeres pályázatról is beszámolt a polgármester. Az új óvoda eszközbeszerzésére 49 millió forintot nyert az önkormányzat, ez a
projekt lényegében már megvalósult, az eszközök beszerzésre
kerültek. Az agrárlogisztika keretében egy csarnoképület létesítésére 75 millió forintot illetve középületek energetikai korszerűsítésére szintén 75 millió forintot, melyből a Polgármesteri
Hivatal, annak udvarában található alsó épület, illetve a volt kisiskola épületének fűtéskorszerűsítése válik megoldhatóvá. Az
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre, alakulásának 10 éves jubileumi évfordulóját ünnepelte - számolt be a polgármester- egy
igen színvonalas előadással, melyre szép számmal jelentek meg
az érdeklődők. Az Articsóka Manufaktúra Szövetkezettel a működésüknek helyt adó önkormányzati épületre új bérleti szerződést fogadott el a testület, fenntartva számukra továbbra is az
opciós jogot. A volt kisiskola tetőszerkezetének cseréjére egy helyi vállalkozással a Bali és Társa Bt-vel köt szerződést az önkormányzat, döntött a testület. A jól tanuló élsportoló felhívásra, bár
sajnos csak három pályázat érkezett, mindhármat támogatásban
részesítette a testület, egyenként 45 ezer forint erejéig. Az elismerésről szóló emléklapot a falunapon vehetik át a fiatal sportolók.
dr. Szentirmay Sára
jegyző

4 - 2017. június - Szentiváni Napló

Óvodai ballagás
„Kicsik voltunk, nagyok lettünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.”
2017. május 20-án tartottuk óvodánk ballagási ünnepségét.
Ezen a napon a Maci csoportból 21 gyermek intett búcsút
az óvodának, ahol három - négy gondtalan évet töltöttek.
Az óvoda udvarán felállított színpadon, Kormos István
Vackor az óvodában dramatizált mesejátékát adták elő, belefűzve egy kis ízelítőt óvodánk mindennapjaiból. Gyermekeink életének fontos szakasza itt véget ért, ahol a játék volt
a legfontosabb tevékenységük. Ősztől komoly iskolásként tekintünk rájuk. Jó tanulást és boldog iskolás éveket kívánunk!
Gulyásné Gál Éva

Recept
Bodzaszirup

Ebből az adagból kb 1,5 l bodzaszirup lesz, amelyet hideg
ásványvízzel hígítva, jégkockákkal, forró nyári napokon élvezettel fogyaszthatjuk. Töltsünk 1-2 ek szirupot egy pohárba, és öntsük fel hideg pezsgővel, így is nagyon finom.
Hozzávalók:
15 db bodzavirág, 1.5 kg cukor, 45 g citromsav, 2 db citrom,
1 l víz
Elkészítés:
A vizet felfőzzük. Hozzáadjuk a cukrot és a citromsót, és
felolvasztjuk benne. Hűlni hagyjuk.
A kihűlt vízhez hozzáadjuk a bodzavirágokat, és a karikára
vágott citromot.
24 órát állni hagyjuk, majd átszűrjük, és üvegeke töltjük.

Uv - sugárzás
Sokan szeretik a napozást, a kellemes melegben
történő napfürdőzést. Azonban a napsugárzásnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai is. Fontos,
hogy mindig legyünk felkészültek és elővigyázatosak már tavasszal is, mert a leégés mellett akár súlyosabb következményei is lehetnek egy kellemes
strandolásnak. Sokan elfelejtik, hogy egy ködös,
felhős napon is le lehet égni. Az ultraibolya sugárzás körülbelül 90 százaléka átjut a felhőkön. Az ultraibolya sugárzás visszatükröződik a hóról, a jégről, a homokról, a vízről, így ezek is ugyan olyan
súlyosan le tudják égetni a bőrt, mint a napfény.

A BŐRTÍPUSOK OSZTÁLYOZÁSA
Bőrtípus

Bőrszín

Napfény hatására adott válasz

1. típus
2. típus
3. típus
4. típus
5. típus

Halvány, világos bőr
Világos bőr
Világos bőr
Enyhén barna vagy kreol bőr
Barna bőr

6. típus

Sötétbarna vagy fekete

Mindig leég, sosem barnul
Könnyen leég, minimálisan barnul
Minimálisan ég le, lassan barnul
Minimálisan ég le, könnyen barnul
Ritkán ég le, könnyen és mélyen
barnul
Ritkán ég le, mindig lebarnul
és nagyon pigmentált

Elhalálozás:
Schreier Vilmos Tiborné
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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Új könyvek érkeztek
Az olvasni szerető lakosság figyelmébe
ajánljuk, hogy könyvtárunk az áprilisi
hónapban közel 100 db új könyvvel gazdagodott. Számos szakmai könyv mellett
ifjúsági regények, bestseller- és szépirodalmi kötetek érkeztek. A következő
könyvrendelés során figyelembe ves�szük az Önök igényeit: a kívánt könyveket kéréseik alapján beszerezzük. A
könyvbarátoknak lehetőségük van közreműködésünkkel az állományunkból
hiányzó könyvek kikölcsönzésére is. Továbbra is szeretettel várjuk olvasóinkat
az Újszentiváni Civil Ház könytárában!

Informatikai tanfolyam
A Civil Házban 2017. április
26-ai kezdéssel- Első lépések a digitális világba - tanfolyamot indítottunk a LAKSMI
2002 Kft. közreműködésével.
A lakosság számára ingyenes
képzés a GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése”
című kiemelt projekt keretében zajlott. Tizenkettő lelkes jelentkező - a 35 órás
képzés során, melyet Turai Géza tartott- megismerkedett a számítás-technika világával, és az internet biztonságos használatával. A tanult anyagból tanulóink május 25-én sikeres vizsgát tettek.
Reméljük a résztvevőknek hasznára vált a képzés.

Tájékoztatás felmérésről

Anyák napi kézműveskedés

Tisztelt Újszentiváni Lakos!
Bartalos Balázs vagyok, mester szakos geográfus hallgató a Szegedi Tudományegyetemről. Kutatást végzek Újszentiván társadalomföldrajzával kapcsolatban.
Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a felmérésre
júliusban,
valamint
augusztusban
kerül
sor.
A kérdőív anonim, az adatokat csak összesítve elemzem és mutatom be szakdolgozatomban, úgy, hogy
az egyéni információk sehol sem azonosíthatóak.
Kérem, válaszadásával segítse munkámat!
Köszönöm segítségét!G

Újszentiván Község Önkormányzata és a Napraforgó
Nagycsaládos Egyesület szervezésében idén is tartottunk anyák napi kézműves foglalkozást a Civil Házban.
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Éva néni rovata
Köszöntjük a pedagógusokat!
A májusi anyák napja után a pedagógusnap érdemli a legnagyobb figyelmet , tiszteletet. Június első vasárnapján köszöntjük, ünnepeljük az egyik legszebb
hivatás művelőit. Mindegy, hány évesek vagyunk. Életünknek a pedagógusok – szüleinkkel együtt – a legnagyobb meghatározói, formálói voltak, illetve ma is azok.
Egykori pedagógusainkra két versrészlettel emlékezünk:
„Mondd! Emlékszel a régi tanítódra? Ki egykor a kezedet fogta?
Ki tanított a szépre, jóra? Ki tarisznyádba az útravalót rakta?
Ki megtanított a betűvetésre, a számok rejtelmére,
az olvasás szépségére, a természet megbecsülésére?
Mondd! Gondolsz-e még rá?”
				
/G Joó Katalin/
E versbe foglalt kérdésekre vers a válasz is:
„Aki írni, s olvasni megtanított, aki ha hibáztam, kijavított,
arra ma is szívesen gondolok.
Aki ha botlottam, kezet nyújtott, s aki a bajból is kihúzott,
arra oly sokszor visszagondolok.
Akire emberként felnézhettem, és aki mindig példa volt
nekem, arra ma is büszkén gondolok.
Aki helytállni megtanított, aki ha csüggedtem, hittel bíztatott, arra tisztelettel gondolok.
					

Aki az órán nem csak oktatott, s aki belőlem embert faragott, arra végtelen hálával gondolok.”
						/ Tali Gitta/
			
Az emlékezés után nagy tisztelettel köszöntjük Újszentiván
két legidősebb pedagógusát: Juhász Marika nénit és Tímár
tanár bácsit, akik generációkat tanítottak ebben a faluban.
És szeretettel köszöntjük a mai óvó néniket és bácsikat, tanító és tanár néniket és bácsikat – bárhol
is tanítanak – akik ebben a folytonosan változó világunkban munkájukkal, személyiségükkel, szeretetükkel formálják nemzedékek: gyermekeink, unokáink jelenét és jövőjét.
Szt. Ágoston mondja: "Akinek szíve tele van szeretettel, mindig van valami ajándékozni valója."
Ajándékozzák meg gyerekeinket ismerettel, tudással, emberséggel, jó példával. Mutassák meg az utat, amely a kitartáshoz, a szorgalomhoz, a becsületességhez vezet. Ajándékozzák meg őket türelmükkel, kedvességükkel, dicséreteikkel.
Kapjanak megbecsülést a munkahelyen, sok tiszteletet és köszönetet a szülőktől és a tanítványaiktól. Éljenek meg minél több szakmai sikert, örömteli
pillanatot. Kívánunk minden pedagógusnak jó egészséget, munkájába vetett hitének megtartását és sok-sok gyermekmosolyt.
				

Kádár-Németh Antalné

Árokparti csillag-party

Ha még nem látta

Program:

távcsővel a Hold fel-

Derült idő esetén a

színét, érdeklik a csil-

Hold távcsöves be-

lagképek és a hozzájuk

mutatása, csillagké-

kötődő legendák, ott a

pekkel kapcsolatos

helye

legendák ismertetése,

2017. június 5-én

csillagképek bemu-

21 órakor a

tatása. Felhős, esős

Gondozó Háznál!

idő esetén a program

(Újszentiván, Rét sor 9.)

elmarad.
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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:
6:00-20:00
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 8 órától 12 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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Civil Ház szolgáltatásai
Nyomtatás

Könyvtár
használat

Fénymásolás
Spirálozás

Szkennelés
yi

Gyöng

E-mail
küldés
i

cs
Mar

Dia

Névjegykártya
Számítógép/
készítés
internet
használat

KEDVES JÚNIUSI 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.
Böröcz László, Czékmán István, Filipov Zsivojinné, Gránási Péter Pál, Heinrich Antal,
Horváth Andrásné, Jernei István, Pataki Ferenc, Suta Györgyné, Tímár Mihályné, Tóth Józsefné,
Veszelinov Mladenné

Focis lányok
Bicskén ezüstérmet szereztünk a BVSC
mögött. 3. lett a Puskás Akadémia. A
Bajnokságban a hétvégén 1-0 ra diadalmaskodtunk
Kiskundorozsmán,
így 2 fordulóval a bajnokság vége előtt
bebiztosítottuk
a
bronzérmünket.
Bajnokság állása:

1.Békéscsaba
2.Kistelek
3.NLSE Újszentiván
4.Dorozsma
5.Szentes
6.Komlósi B. Trans
7.SZEAC
8.Hódmezővásárhely
9.Székkutas
10.Bordány
11.Makó FC

Laminálás

Tóth Gábor
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Újszentiván, Rákóczi u. 16.

Újszentiván, Felszabadulás u. 13.

Nyitvatartás: H-P: 600-1900 Szo: 600-1400 V: 700-1200

Nyitvatartás: H-P: 600-1900 Szo: 600-1600
Rama 250 g

Érvényes: június 2-15-ig, illetve a készlet erejéig.

Torkos pástétomok 100 g
csirkemájas
kacsamájas
libamájas
sertésmájas

Minden nap gyümölcsitalok 2 l
szűrt alma
narancs
őszibarack
multivitamin

Minden nap
Trappista sajt

.

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

Házasságkötés

Sok boldogságot kívánunk!

Március: Incze Nóra Adelheid és Özvegy Rudolf
Prcic Adriána és Sipos István
Április: Márkus Andrea és Kádár-Németh Zoltán
Május: Gémes Andrea és Kakuszi Tibor
Véradás

Idén is lehetősége nyílik vért adni a falunapon, július

1-én 10:00 órától a Civil Házban.

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
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

