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MEGJELENIK HAVONTA

Túra a vadasparkban
Nyári táboraink nagy sikert arattak
az ovis és iskolás gyerekek körében.
Öt héten keresztül igyekeztünk a
táborozó fiatalok kikapcsolódását
változatossá, emlékezetessé tenni.
Igyekeztünk , hogy minden gyermek „nyári szabadsága” kellemesen és hasznosan is teljen. Az előkészületeknél célunk volt, hogy a
gyermekek tartalmas programokkal
töltsék a szünidő napjait, szélesedjen a világképük, játékosan tanuljanak új dolgokat, kössenek vagy
erősítsenek barátságokat, fejlesszék
készségeiket, ismerjék meg magukat és a körülöttük élő világot is.
A szervezésben segítségünkre volt
Kokavszky Katalin, melyet ezúton
is köszönünk neki. Eljuthattunk a
Füvészkertbe, a Vadasparkba és madarakat gyűrűzhettünk. Köszönjük
Bartos Balázs segítségét, aki érdekes természettudományi témákkal
készült a táborozók részére. Köszönetet szeretnénk mondani Kalmár Krisztának, aki a helyes közlekedésre tanította a jelenlévőket.
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Pingvineket figyelve

Selmeczi Szilviának, aki több délután is eljött, és gyöngyfűzésre tanította a gyerekeket. Néhány szülő biztosan megijedt, mikor
gyermekük bekötözött karral érkezett haza a
táborból, védőnőnk, Csanádi Erika tartott a táborozók részére a „szakszerű elsősegélynyújtásból”
előadást. Szegedről arcfestők gondoskodtak

a
gyerekek
„sminkjéről”.
Tálas
Katától
jógázni,
Rács
Bálinttól
koktélokat készíteni tanulhattak a gyerekek.
Ignácz Vilmos betekintést nyújtott a kézilabda
rejtelmeibe. Tóth Gábor segítségével csodálatos
napot tölthettünk el Algyőn, a Borbála Fürdő-
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Füvészkertben

Baráti ölelés

ben. Várnagyné Sávai Márta 4 héten keresztül tanította játékosan a
gyermekeket az angol nyelvre. A
táborozókból profi fotós vált Kosznai Norbert segítségével. Köszönjük Veszelinov Nikolettnek, Beke
Áginak, Makula Katának, hogy a
táborozás során a gyermekek felügyeleténél a segítségünkre voltak.
Pawlowski Katinak a tisztaságot. Köszönet az önkormányzatnak, hogy
biztosította a helyszínt és a kis buszokat utazásainkhoz, és nem utolsó sorban a szülőknek a bizalmat!
A felsorolásból is látszik: színes,
tartalmas nyarunk volt. Nemcsak a gyerek , de mi is gazdagodtunk élményekkel és egy-két
ezüst hajszállal. Kívánunk az iskolásoknak jó tanulást, és reméljük,
jövő nyáron ismét találkozunk.
				
Civil Ház dolgozói

Bővült a szelektív hulladékgyűjtő rendszer
Településünk több pontján új szelektív hulladékgyűjtő
edényzetek kerültek kihelyezésre. Ilyen a Felszabadulás u.
94. szám (dohánybolt) előtti 1.100 literes, a Petőfi u. 1.
szám (játszótér) előtti 2 db 1.100 literes és az Árpád u. 5.
szám (Civil Ház) előtti 2 db 110 l űrtartalmú edényzet.
Ezekbe a gyűjtőedényzetekbe a szelektíven gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladékok helyezhetők ömlesztve ugyanúgy, mint a „sárga zsákba”. Ezek fajtánkénti elkülönítése utólag, a válogatóműben történik.
Az újonnan kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben az alábbi szennyeződésmentes hulladékok helyezhetők:
•papírhulladék:
újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz) gyűjtésére alkalmas.
•műanyag hulladék:
üdítős és ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási
flakonok és azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok,
csomagoló fóliák) gyűjtésére alkalmas.
•háztartási fémhulladékok
(pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok).

Szelektív gyűjtők a Petőfi utcában
Kérjük, NE dobjanak bele élelmiszer-maradványokat és egyéb
szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papírzsebkendőt, szalvétákat, zsíros, olajos,
vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot,
hungarocellt, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot, mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! A fémhulladékok
esetében is fontos, hogy azok tisztán kerüljenek a tartályba.
A szelektíven gyűjtött hulladékot csak a tartályokból ürítik, mellé rakott zsákokból és egyéb tárolóeszközökből
nem szállítják el, ezért kérjük, hogy amennyiben megtelt a
gyűjtőedényzet, használják a Kossuth u. 15. szám (fogorvos) előtti hulladékgyűjtő szigetet vagy a hulladékudvart.
A hulladékokat a lehető legkisebb térfogatúra lapítva kell a kukába helyezni, hogy minél több beleférjen.
Az újonnan kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényzetek ürítése kéthetente, a sárga zsákok gyűjtésével egyidőben történik.

Bölcsődei hírek
Bölcsődénk 2017. 06. 09-én az ötödik családi délutánját tartotta.
Délután 15 órakor az újszentiváni óvodások műsorával kezdődött a program. A nagyon színvonalas előadás után kezdetét vette az együtt játszás felhőtlen öröme. A kézműves
foglalkozásokon nemcsak a gyerekek vettek részt, hanem a
szülők is önfeledten merültek el a tésztafűzésben, rajzolásban,
színezésben, virágkészítésben. A lufiból hajtogatott figurák
(készítette Makula Balázs és Kószó Bence) is sikert arattak.
Az ugrálóvár most is mindenki nagy kedvence volt. A jelenleg
idejáró gyermekek vidáman mutatták meg új kispajtásaiknak az
udvari játékokat. A jövőbeni bölcsődés gyerekek minden játékot
egyszerre akartak kipróbálni. Azt sem tudták, melyikkel kezdjék.
A szülőknek köszönjük szépen a büféhez való felajánlásokat.
Egy nagyon kellemes és vidám délutánt töltöttünk együtt.
Mindenki nagyon jól érezte magát.
Révész Rozália

Ballagási műsor
Július 14-én tartottuk a ballagási ünnepséget, ahol 15 óvodába induló kisgyermektől búcsúztunk. A ballagó batyuba olyan
apró ajándékokat tettünk, amikről később is eszükbe jutunk.
Az ünnepség családias légkörben, jó hangulatban telt. Az
örömkönnyek közé egy kis szomorúság is vegyült, mert nehéz
szívvel engedtük útjukra kis fecskéinket. Jó érzéssel töltött el
bennünket, hogy több nagyszülő is megtisztelte jelenlétükkel
az ünnepségünket. A szülők megilletődve nézték és kapcsolódtak be a számukra készült meglepetés műsorba. Mindenkinek
sok örömet és boldog napokat kívánunk az óvodás élethez!
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Családi nap a bölcsiben
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Testvértelepülésünk Csíkszentdomokos
2017. augusztus elején községünk önkormányzatának képviseletében Putnik Lázár polgármester vezetésével Baráthné
Kuczora Ildikó, Révész Rozália és Juhász György képviselőkkel
Csíkszentdomokoson jártunk. A látogatás célja egy új, kölcsönösen jól működő testvértelepülési kapcsolat kialakítása, és az
erről szóló megállapodás aláírása volt. Az ünnepélyes pillanatra 2017. augusztus 7-én rendkívüli testületi ülésen került sor.
A Felcsíki-medence legészakibb és legnagyobb települése Csíkszentdomokos. Három hosszú völgy találkozásánál alakult ki
az Olt folyó mentén, a forrásvidékhez közel. Egyenlő távolságra van Csíkszeredától és Gyergyószentmiklóstól. A község
ugyan nagy, de a hozzá tartozó földterület kicsi, kisebb részekből tevődik össze. Felcsík legnépesebb települése, lakosainak száma megközelíti a 6400 főt. A település gyönyörű helyen terül el, kilátás nyílik a Nagy-Hagymásra és az Egyeskőre.
A községben még vannak jó állapotban levő székely kapuk, de már törekvések mutatkoznak a régiek felújítására is.
Érkezésünkkor Albert Alfonz alpolgármester fogadott bennünket, és kis pihenő után megmutatta településüket. Jártunk

Látogatás a Hármaskőnél

Zászlónk átadásának pillanata
a Márton Áron Általános Iskolában, ahol Veress Anna igazgatónőtől megtudtuk, hogy több mint 800 gyerek jár öt oktatási
intézménybe Domokoson. Ellátogattunk Járda Sára vezetésével
a templom melletti általános iskolába, ahol múzeum nyílt Márton Áron gyulafehérvári püspök emlékére. A püspök életútját
és azon keresztül a 20. századi Erdély történelmét is bemutatja
az állandó kiállítás. A kultúrának teret adó Művelődési Házat
Karda Róbert polgármester úr kíséretében tekinthettük meg. Az
intézmény szomszédságában van az orvosi rendelő és a mentőállomás. A falu központjában van az 1928-ban épült Községháza és a tűzoltóság. A hegyeket Balánbányán áthaladva közelítettük meg. Az út kicsit zötyögős volt, de a természet és a táj
szépsége feledtette velünk az apró kellemetlenséget. Csodálatos
látvány tárult elénk. Ittunk forrásvizet, és ettünk juhsajtot. A
pásztoroktól megtudtuk, hogy a medve mindennapos „vendég”
náluk. Nagy kárt tesznek a környéken, de a vadászatuk tilos.
A helyiek egyik megélhetési lehetősége a föld megmunkálása. Ottlétünkkor a gazdák igyekeztek a szénát behordani,
mert nagy eső közeledett. Augusztus 8-án került megrendezésre
a falunap, melyen a falu apraja-nagyja részt vett. Az egész napos
rendezvény legmeghatóbb pillanata az esti Ismerős arcok
zenekar koncertjén volt. A több ezres vendégsereg egyként
énekelte az együttessel:
„Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk”.
Szívünkben ezzel az érzéssel jöttünk el a szíves vendéglátást követően.
Balogh Istvánné
					

				

alpolgármester

1798-ban épült katolikus templom

1928-ban épült Polgármesteri Hivatal
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Hagyományőrzőink jubileumi előadása
Idén tavasszal ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját
Újszentiván négyszeres Aranypáva Díjas, kétszeres Aranypáva
Nagydíjas népdalköre, az Újszentiváni Hagyományőrzők Köre.
A helyi önkormányzat támogatásával megvalósult 10 éves jubileumi, ünnepi előadásukat április 30-án láthatták az érdeklődők a Civil Házban. Az előadás végén a baráti egyesületek
üdvözlő szavait követően Újszentiván polgármestere, Putnik
Lázár is köszöntötte a jubiláló népdalkört, méltatva eddigi
eredményeiket, elismerve közösségteremtő tevékenységüket.
Újszentiván hagyományőrzői hangulatos műsorukban az elmúlt 10 esztendő műsorszámaiból adtak másfél órás ízelítőt.
Az egyesületi keretek között működő népdalkör „múltidéző”
műsorát megtisztelte közreműködésével a Vajdaságból érkezett Csókai II. Rákóczi Ferenc Férfikar, a szegedi Rozsdamaró
zenekar (Csonka Ferenc hegedű, Nagy Gábor brácsa, Králik
Gusztáv nagybőgő és Tolna Péter tekerőlantos). A teltház előtt
bemutatott színvonalas, nagy sikert aratott műsorban dél-alföldi, dunántúli, bakonyi, rábaközi, szatmári, kalocsai dalok is
helyet kaptak népzenei kísérettel, volt humoros dramatikus
játék és vidám dél-alföldi „bolondlakodalmas” is. A csókaiak
katonadalokkal színesítették a műsort, voltak közös éneklések
is, és elhangzott tőlük a Rákóczi búcsúja és a Magyar ünnepi dal Liszt Ferenctől is. Tőlük megszokottan minden éneklésük megrendítő, átütő erejű volt. A nézők a dalkör 10 éves
tevékenységét, eredményességét bemutató kiállítást is láthattak sok-sok színes fotóval, oklevéllel, plakáttal illusztrálva.
Az újszentiváni hagyományőrzők minden önálló műsorukon
saját gyűjtésből származó népi viseleteket, használati tárgyakat használnak díszletként azzal a szándékkal, hogy a nézők
a népzenén, népszokásokon túl a népviseletekből, tárgyi emlékekből is ízelítőt kapjanak. Egyedi hangvételű, „mozgásokkal” tarkított előadásaikban nemcsak énekelni tudnak, hanem
játszani is szeretnek. Lakodalmas, tréfás farsangi, ünnepélyes
karácsonyi műsoraikat az újszentiváni helyi rendezvényeken
túl a megye számos településén bemutatták már. Repertoárjukban megtalálhatók szűkebb hazájuk, a Dél-Alföld népdalai,
Bálint Sándor és Bodor Anikó gyűjteményeiből jeles napokhoz, ünnepi népszokásokhoz, hagyományokhoz kötődően,
valamint más tájegységek népdalcsokrai is. Ünnepi megemlékezésekhez kapcsolódóan katonanóták, Kossuth-nóták,
valamint betyárdalok is szerepelnek műsorukban. Többször
eljutottak a Felvidékre és Erdélybe, a Vajdaságba is meghívást kaptak már több rendezvényre. Rendszeresen hívják
őket a Szőregi Rózsafesztiválra. Évente többször is ellátogatnak Szegeden az Acél utcai Idősek Otthonába. Ezidáig már
több, mint 100 alkalommal mutatkoztak be közönség előtt.
Önálló műsoraik állandó kísérője a szegedi Rozsdamaró zenekar. 2011-ben jelent meg Énekszóval, muzsikával című lemezük, melyen szintén a Rozsdamaró zenekar kísérte őket. Minősítőkön többször énekeltek Tóth Antal és Bozsó Antal „Atya”
tekerő kíséretével is. Ötödik éve már, hogy Újszentivánon élő
zenészek is bekapcsolódtak az egyesület munkájába, kisebb
műsoraik állandó kísérői lettek. Tolna Péter tekerőlanton, Králik Gusztáv cimbalmon, klarinéton vagy éppen hegedűn játszanak, tájegységtől függően. 2013-ban indított „múltidéző”
műsoraikban Újszentiván múltjából eredően sváb, szerb, magyar néphagyományokat idéztek meg táncházakkal egybekötve, meghívott hazai és határontúli vendég közreműködőkkel.
Kétévente a legrangosabb, meghívásos Aranypáva Gálaminősítőkön minősülnek, ezidáig minden alkalommal Aranypáva fokozatú arany minősítést érdemeltek ki, az Aranypáva
Nagydíjat két alkalommal nyerték el. A szakmai munkát a
népdalkör megalakulása óta Tamás Zsuzsanna irányítja, aki
egykori néptáncosként, néptáncoktatóként vállalta el a fela-

Újszentiváni Hagyományőrzők Köre
datot. Megválasztott művészeti vezetőként összeválogatja, betanítja és rendezi a produkciókat, szervezi a rendezvényeket,
felkéri a zenei közreműködőket. Hozzáértő szakmai munkáját az Aranypáva Díjak és Aranypáva Nagydíjak igazolják.
A népdalkör a helyi önkormányzat támogatásával végzi tevékenységét, 2010 ősze óta a Civil Házban próbálnak. A tagok
életkora igen vegyes, jelenleg 22 fővel próbálnak rendszeresen. A népdalkör igen rövid időn belül népszerű lett Újszentivánon, jelzi ezt az is, hogy az elmúlt tíz esztendő alatt több
mint százan vettek részt az egyesület munkájában. A műsorokban (lakodalmasok, farsangolók, karácsonyi, adventi előadások) közreműködők kb. fele gyermek volt, köztük az egyesületi tagok gyermekei, unokái is. Egész családok nyújtottak
nélkülözhetetlen segítséget egy-egy rendezvény megvalósításában, lebonyolításában, mint ahogy a település egyesületei is.
A népdalkört 2007-ben megszervező Pozsegovits Ferencné lett az egyesület alapító elnöke, aki 2013-as haláláig aktív tagja volt az egyesületnek, szervezőmunkája példaértékű volt. Az Újszentiváni Hagyományőrzők Köre
jubileumi műsorával a 80 évesen elhunyt Pozsegovits Ferencnére, Marika nénire is emlékezett, műsorukat neki ajánlották.
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Tóth Zoltán
egyesületi elnök

Születések
Kratochwill Konor József
2017.05.05.
2940 g és 48 cm
Anya neve: Sánta Szonja
Apa neve: Kratochwill József

Radoszáv Szvetláná
2017.07.18.
3450 g és 50 cm
Anya neve: Farkas Bernadett
Apa neve: Radoszáv Sztánkó

Pap Ádám
2017.06.19.
4370g és 55cm
Anya neve: Pap-Kovács Edit
Apa neve: Pap Gergely

Széll Laura
2017.08.23.
3010 g és 48 cm
Anya neve: Széll Csilla
Apa neve: Széll Attila

Berta Botond
2017.07.15.
3400 g és 50 cm
Anya neve: Berta-Király Beáta
Apa neve: Berta Csaba

			
			

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a babáknak és a szüleiknek!

KEDVES JÚLIUSI, AUGUSZTUSI ÉS SZEPTEMBERI
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.
Barthos Mária, Beke Alajos, Bódi Jánosné, Bodó Antalné, Jakó Lajosné, Leitold József Lőrincné, Minyó Pálné, Tamburov Györgyné, Varga Imréné, Waltrich József Péterné
Gorjanác Velimir, Jakó Lajos, Kiss Lajos, Nagy Mihály, Nagymihály Istvánné, Radics Ferencné, Révész
Jószefné, Sándor László, Szalai Károlyné, Varga Sándor, Veszelinov Mladen
Czékmán Istvánné, Deák Antalné, Jankó Sándor, Kozma Jenőné, Óré Mihály, Sánta Józsefné, Simon
Mihály, Stimpl Jánosné, Tamburov György, Tímár Mihály, Vásárhelyi Istvánné

Jól tanuló élsportoló
Papp László, aki a " Jól tanuló élsportoló " pályázat
egyik kiválasztotja lett, újabb sikereket ért el a hazai verseny legnagyobb bajnokságán, a Magyar Bajnokságon.
Eredményei:
U15 C1-1000 3. hely
U15 C2-1000 1. hely
U14 C1-4000 1. hely
Egész éves kitartó munkájának meglett az eredménye.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség beválogatta a szeptemberben megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenyére
(ORV), amely a csehországi Râcice-ben kerül megrendezésre.
Ezzel új lehetőségek nyílnak meg számára a hazai
versenyek után nemzetközi vizeken is. Elszántan és kitartóan
edz, hogy hazánk színeit méltón képviselje.

A dobogón
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Papp Lackó

Képviselő-testületi munka

Élelmiszerosztás Újszentivánon

Tájékoztató képviselő-testületi ülésről
2017. augusztus 15-én tartotta soron következő ülését a testület. Készülve a téli hónapokra, a Belügyminisztérium által kiírt
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra megjelent pályázaton történő részvételről döntött
a testület. A döntés értelmében ismét kemény lombos fafajtára nyújt be az önkormányzat pályázatot, melyhez a szükséges
önerőt 193. 040 ft összegben biztosítja. A polgármester ezt követően beszámolt arról, hogy az Alföldvíz kezdeményezésére a hatályos bérleti-üzemeltetési szerződéssel összhangban sor került
a Petőfi utcai, illetve a volt Laktanyában található kutak visszavételére. Ezek a kutak egyrészt nem közcélú vízellátást biztosítanak, másrészt az általuk szolgáltatott víz a 201/2001 ( X.25.)
Kormányrendeletben foglalt minőségi előírásoknak nem felel
meg. Hasznosításukról a testület a későbbiekben fog dönteni.
Csíkszentdomonkos községgel írt alá a testület testvértelepülési kapcsolat létrejöttéről megállapodást. A képviselők rövid
látogatást is tettek már az erdélyi településen a nyár folyamán.
Kijelölték a képviselők az idei idősek napja rendezvény időpontját is, melyre így október 1-én fog sor kerülni.

Újszentiván Község Önkormányzata heti rendszerességgel élelmiszerosztást tart. A heti kétszer megtartott osztáson többségében pékáru kerül átadásra. A rászorulók idősek, nehéz körülmények között élő egyedülállók, gyerekek és nagycsaládosok.
Hogy ki kap ételt, azt az önkormányzat által összeállított lista
alapján választjuk ki. Az első osztásra 2017. július 22-én került
sor, amelyen az önkormányzat által biztosított tartós élelmiszerek és vegyiáruk mellett az Élelmiszerbank által közvetített joghurtot és túródesszertet adtuk át. A többi alkalommal pékáru
került kiosztásra. A több kiló pékáru alig fél óra alatt elfogy, a
folyamatosan bővülő rászorulói lista alapján augusztus 19-én az
átvételi adatlap szerint 56 családban százhetvenegy főnek jutott
belőle.
Az osztás során a rászorulók aláírják az átvételi elismervényt, és
a másik sorban megkapják a nekik összeállított csomagot annyi
főre, ahány tagú a család. Ezek az élelmiszerek a kiosztás előtti
napon még a polcokon voltak, így garantálható, hogy a rászorulók viszonylag friss élelmiszert kapnak.
Remélem, hogy az egyesületekkel folytatott együttműködéssel
továbbra is biztosítani tudjuk a családok megsegítésének ezt a
formáját.
Balogh Istvánné
					

Újabb szelektív gyűjtők kihelyezésére került sor a faluban, melyeket a már korábban kirakottakkal együtt fog üríteni a kht, illetve 					
öt intézményben is petpalack préselő berendezést szereltek fel.
								
dr. Szentirmay Sára
Falunapok képekben

					

jegyző

Templom téri kisbúcsú
Isten kegyelméből 3. alkalommal kerül megrendezésre az
immár hagyományossá vált Szent Kereszt Felmagasztalása
ünnepéhez kötődő templom téri kisbúcsú, amelyet 2017.
szeptember 17-én délelőtt 10 órakor tartunk. A búcsús ünnepi
szentmise keretében egyházközségünk egy újabb értékteremtő létesítményt ad át a helyi közösség megerősítése érdekében,
amely a maradandó értékekre való fölfigyelésnek kitüntetett
jele kíván lenni. A templom előtti rózsás téren a templom
bejárata előtt kerül elhelyezésre a Boldogságos Szűz Anyáról
nevezett és az ő oltalmába ajánlott „Mária lugas”, amely az
Újszentivánon született és tanított pedagógusoknak, valamint az elhunyt és élő édesanyáknak kíván emléket állítani.
Ugyanakkor ez a létesítmény az újszentiváni római katolikus egyházközség, egykori Szent Kereszt Felmagasztalása
Lelkészség önállóvá válásának 80. évfordulójáról is megemlékezik. Nagy szeretettel és tisztelettel hívom és várom Újszentiván valamennyi lakóját mint Krisztusban testvéremet erre
a szép ünnepi alkalomra, hogy közösen adhassunk hálát az
Ég Urának imádságos lelkülettel egykori pedagógusainkért,
szüleinkért és a magunk életéért annak a Krisztusnak, aki
irántunk való isteni szeretetének végtelen jóságával életet adó
kegyelemteljes áldásában részesít.

alpolgármester

Lyra együttes

Indigo zenekar

			Az egyházközség lelkipásztora
				
Gusztáv atya

Banyatánc

Pillanatkép a miséről
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Falunapok képekben

Kasziba Szabolcs emléktorna

Bunyós Pityu
Dr. Juhász Tibor és Putnik Lázár

Vendégsereg
Zöldségszobrász alkotásai

L.L. Junior
Újszentiváni óvodások

A falu díjazottjai és jól tanuló sportolói
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Meghívó

Újszentiváni Nyárbúcsúztató
Családi Nap

Időpont: 2017. szeptember 17. (vasárnap)
10- 17 óra között
Helyszín: Újszentiván, Sportpálya és Rendezvényközpont
Színes programokkal várjuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A részletekről hamarosan szórólapon és plakáton tájékoztatjuk Önöket!
Szeretettel várunk minden újszentiváni lakost!

KÉZILABDA ÚJSZENTIVÁNON
Fiúk - lányok jelentkezését várjuk
rendszeres sportolásra!
Jelentkezés folyamatban!

Házasságkötés
Sok boldogságot kívánunk!

Június:
Gál Erzsébet és Litavecz Péter,
Szücs Katalin és Bozsó Levente
Július:
Domán Adrienn és Vágó Richárd László
Mezőlaki Noémi Eszter és Vas Márton Árpád
Augusztus:
Domonkos Klaudia és Mackó Zoltán,
Barna Katalin Marianna és Szabó Sándor István
Kürti Mónika Irén és Becsei Ferdinánd

Halálozás
Edző:
Ignácz Vilmos
ignaczvilmos@gmail.com
06 70 770 80 61
További info:
www.tvschandball.hu
/TVSCkezilabdautanpotlas

SZENTIVÁN

július: Szilágyi Zoltánné
Dr. Juhász Jánosné
Török Istvánné
augusztus: Király László
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

FŐÚTI

ÚJSZENTIVÁN, RÁKÓCZI U. 16.

ÚJSZENTIVÁN, FELSZABADULÁS U. 13.

NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-14:00
V.: 7:00-12:00

NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-16:00

Ű

239

39

Ft

Ft

949

678 Ft/kg

956 Ft/kg

949

678 Ft/l

Ft

79

Ft

39 Ft/l

2 9 9 Ft
1868 Ft/kg

99

Ft

247 Ft/kg
Ő

Ft

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

