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MEGJELENIK HAVONTA

Köszöntjük az édesanyákat
Az édesanyának dédelgető keze
gyermekét simítja, féltőn csillog szeme.
Sóhajtva becézi: „Te ne félj, csillagom,
én szívből szeretlek, vigyázok rád nagyon!”
Szorgos anyai kéz, mindig talál munkát,
csak hogy a szükséget fiai ne tudják.
Konyhának tündére, ő a nagy varázsló.
„Mit főzzek ebédre?” - legszebb e varázsszó!
Ezer mesét mesél édes anyanyelvén,
viselkedni tanít: „Mindent maga helyén!”
Szíve dobbanása kislánya, nagy fia,
mindig csak azt nézi, mit kéne adnia.
Ha kiszáll fészkéből a felnőtt gyermeke,
minden percben várja: „Jönnie kellene!”
Legjobb barátnője a kis unokának,
huncut játszótársát „Jaj ne érje bánat!”

Lélekharang

Ott él édesanyánk

Lányának, fiának csak kedvét keresi,
„Fázik az unokám!” - sálat köt őneki.
És hogyha sokáig betegség kerülte,
mégis kora miatt egyszer legyengülne
Panasz nem hagyja el a mosolygó ajkát,
dédunoka vár most dédikét és dajkát...
Könnyezve sóhajtja, tudván hogy itt a vég; „Csak a gyermekeim láthatnám újra még!”
Áldott anyai kéz simogat még egyszer,
könnyei közt nevet, becéző szemekkel.
Küzdve kikíséri szeretett családját,
csöndes imát mormol, s eloltja a lámpát...
Ez sok anya sorsa, s ha elmentek régen,
mosolyuk ott ragyog fenn a kéklő égen.
Fénnyel simogatnak, mint sugárzó kezek,
ott él édesanyánk, s örök a szeretet!

/Szuhanics Albert/

A kis lélekharangot, amelynek fa szerkezete már nagyon
rossz állapotban volt, áttelepítettük a temető közepéről a
ravatalozó mellé. Az egész szerkezetet – tetejével együtt
– régi helyéről leemelve elszállítottuk az udvarunkba, és
minden részét megtisztítottuk, lefestettük.
A szép harangláb Szécsi Lajos asztalos mester
munkája. Tizenöt kilogrammos kis harangunkat,
felirata szerint, 1910-ben Temesváron öntötték. Német
nyelvű felirattal a következő gondolat olvasható rajta:
”Adj uram minden keresztény elhunytnak örök nyugodalmat”.
Méltó és végleges helyére került kis lélekharangunk, reméljük, hogy hangja az örök élet felé vezető úton sokáig
fogja kísérni az elhunytakat.
Kádár-Németh Antalné

Választási eredmény Újszentivánon

Az április 8-án lezajlott választások eredményét Újszentiván községben összesítve a két szavazókör adataival, alább találhatják.
Megköszönöm a szavazókörökben dolgozó valamennyi választott és delegált tag egész napos munkáját. Mindenki fegyelmezetten,
lelkesen és pártállástól függetlenül végezte feladatát. Köszönöm a póttagok rendelkezésre állását, illetve Révész Rózsikának a
szavazókör kialakításánál nyújtott gyakorlati segítségét. Köszönetemet fejezem ki munkatársaimnak, akik , mint a Helyi Választási
Iroda tagjai segítették a választást megelőzően, illetve annak napján munkánkat.
És természetesen köszönöm mindenkinek, aki eljött szavazatát leadni ezen a napon.
										Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
												
													jegyző
A szavazatok száma jelöltenként
Bartók Csaba
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
Kozák Dávid
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
Bodrog Zoltán
LEHET MÁS A POLITIKA
Király Renáta
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Kovács Zsófia
CSALÁDOK PÁRTJA
Kovácsné Pácsa Tünde
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Mihálik Edvin Máté
MOMENTUM MOZGALOM
Tóth Péter
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Pál Anna Viktória
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
Ottlakán Péter
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
Szabó Sándor
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
Nyári-Nagy Ildikó
ÉRTÜNK ÉRTETEK-A HITELES PÁRT
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Bölcsődei hírek - Köszönet
Az Újszentiváni Bölcsőde 2017. október 1-jén ünnepelte ötödik
születésnapját.
Az intézmény 20 fő kisgyermek befogadásával kezdte meg
működését 2012. október 1-jén. 2018. február 1-től ez a szám 24
főre emelkedett. 2018. február 5-től 24 fő kisgyermeket látunk
el.
Szeretném megköszönni munkatársaimnak áldozatos munkájukat. Akik megfelelő szakmai kompetenciával és identitással,
kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakemberek.
2018. február 17-én tartottuk az V. Jótékonysági Bálunkat.
Köszönetet mondunk minden szülőnek és hozzátartozónak,

akik velünk együtt fáradoztak, hogy egy színvonalas, hangulatos
rendezvényről tudjunk beszámolni. Nagy örömünkre szolgált,
hogy egy nagyon jó hangulatú, fergeteges bál valósult meg.
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden támogatónak a
tombola felajánlásokért, a vendégeknek, akik elfogadták meghívásunkat. Részvételükkel és anyagi hozzájárulásukkal növelték
a bál bevételét.
A befolyt összegből udvari és szobai játékokat, szőnyegeket
vásároltunk.
			
Révész Rozália
			
Bölcsődevezető
			
és a a Bölcsődei dolgozók

Babacsomag átadás

Putnik Lázár polgármester és Csanádi Erika védőnő a képviselő-testület nevében otthonában köszöntötte községünk legfiatalabb
tagját, Filyó Adriennt és szüleit.
Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a családnak.				

Filyó György, Filyó Brigitta, Putnik Lázár, Filyó- Bódi Nikolett, Filyó Adrienn
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Képviselő-testületi tájékoztató

A Képviselő-testület április 18-án tartotta soron következő
ülését. Első napirendi pontban a helyi adók alakulásáról, a
hátralékok behajtására tett intézkedésekről készült beszámolót
hallgatta meg. A beszámoló szerint a község lakói rendben
eleget tesznek adóbefizetési kötelezettségeiknek szinte minden
adónem esetében.
Az ülés a közelmúltban lezajlott választásról szóló beszámolómmal
folytatódott (lásd a megjelent tájékoztatót).
Ezt követően a vízszolgáltatóval kapcsolatban folyamatban lévő
ügyekről tájékoztattam az ülésen résztvevőket. Az Alföldvíz
Zrt. felé több alkalommal is ment jelzés az önkormányzattól,
melyben kértük, hogy a közműfejlesztési hozzájárulásként már
évek óta megfizetett többlet díj kerüljön vissza az önkormányzathoz kifejezetten azzal, hogy azt a hálózat további felújítására
lehessen felhasználni. Így volt ez a TMV-s üzemeltetésű években
is, és ennek okán fizet többet a vízért már hosszú évek óta
Újszentiván lakossága, mint a környékbeli községekben élők. A
szolgáltatóval az egyezkedés jelenleg a magyar Energetikai
Hivatal bevonásával folytatódik, de az Önkormányzat a végsőkig
elmegy a lakosok érdekében. Másik vitatott ügy a szolgáltatóval
olyan számlák kifizetésének követelése, mely munkálatokat az
Önkormányzat nem rendelt meg, illetve nem vele leegyeztetve
került rájuk sor.
A folytatásban a képviselőket a polgármester tájékoztatta a
temetőben a harangláb áthelyezéséről, illetve, hogy pályázati
forrásból járda épülne a Rákóczi utca páros oldalán, illetve az
óvoda és a „Pokornyi bolt” közötti szakaszon.
Ismét megerősítést kaptak a képviselők, hogy amelyik utca
lakosai közteületre építeni szeretnének járdát, azok továbbra
is kérhetnek sódert s cementet a Polgármesteri Hivatalban, és
összefogással megvalósíthatja az építést.
A napokban megkezdődik a Polgármesteri Hivatal épületének
tetőfelújítása, illetve a Munkásszálló alapjainak lerakása is.
A Belügyminisztériumtól nyert útfelújítási pénzből a főút
rekonstrukciója legkésőbb júniusban veszi kezdetét, egyelőre az

Felhívás árkok takarítására

Kérem minden lakos segítségét, hogy a belvízelvezető árkok
takarítását végezze el. Az árkokba sok helyen beledobálják a
lekaszált füvet és egyéb törmeléket. Az árkokban a víz lefolyásának
biztosítása mindenkinek érdeke, kérem együttműködésüket.
Köszönettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Parlagfűmentesítés

Hazánkban a parlagfű a leggyakrabban előforduló gyomnövény,
melynek allergizáló hatása már mindenki előtt ismert.
A parlagfű elleni védekezés minden földhasználónak- beleértve
a kiskert tulajdonost is- kötelessége és persze érdeke is.
A jelenleg hatályos jogszabályok kimondják, hogy a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A hatóságok – belterületen az illetékes jegyző, külterületen a
kormányhivatal- július elsejétől a vegetációs időszak végéig,
hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján
ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a
hatóság eljárást indít, és közérdekű védekezést rendel el A közérdekű védekezés elvégzése során, - mely alapján kényszerkaszálás
történik a területen - a hatóság az érintett területre beléphet, és
ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Megteheti mindezt
az ott tartózkodók akarata ellenére is. A kényszerkaszálás és

ajánlatok befogadása zajlik.
A képviselő-testület érdeklődésére a polgármester tájékoztatást
adott a szekérszín épületének bérletéről is, melyet a jelenlegi
bérlő felmondott, így nemsokára sor kerül a kiürítésére is.
Tekintettel erre, a képviselők döntöttek az ezt követő időszakban
majd alkalmazásra kerülő bérleti díj összegéről is a piaci viszonyok
és az érdeklődők figyelembe vételével.
Amint arról már lehet, sokan tudnak a faluban, az Árpád utcában
egy romos, elhanyagolt ház teteje leomlott a közelmúltban.
Az illetékes hivatal megkapta a jelzést, a napokban kerül sor a
szemlére is.
A polgármester úr tájékoztatta a képviselőket a hivatalban folyó
nagyszabású- teszem hozzá az egész országban bevezetésre
került – számítógépes fejlesztésről. A rendszer sajnos egyelőre
inkább bonyolítja, mint segíti a munkánkat, de idővel reméljük
segítségünkre lesz a napi munkavégzésben.
Képviselői jelzésre azonnali intézkedés történt a Petőfi utcai
játszótér néhány elszáradt fája és az elavult játékok kivágása,
pótlása, javítása ügyében.
Szintén sor kerül nemsokára a piac asztalainak rendbetételére,
illetve a kiszáradt fa kivágására.
Az ülés végén került a sor a civil egyesületek, illetve a jól tanuló
élsportolók támogatásárára kiírt pályázatok elbírálására. A
Napraforgó Nagycsaládos Egyesület kirándulásra, programokra,
kellékekre kért és kapott összesen 150.000 Ft támogatást. A
Nyugdíjas Egyesület a 10 éves jubileumi ünnepségük megtartására és kirándulásra kapott összesen 150.000 Ft-tot, míg
az Újszentiváni Hagyományörzők Köre megjelenő lemezük
készítéséhez, közreműködő zenészek tiszteletdíjához, stúdiós
munkadíjhoz kapott 150.000 Ft. önkormányzati támogatást.
A sportolói pályázat keretében Házi Ábel, Papp László és Putnik
Gorán részesültek személyenként 45.000 Ft. összegű önkormányzati támogatásban.
Tisztelettel:
dr. Szentirmay Sára
jegyző

„Nyári diákmunka - 2018”

2018. június 18. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra 16-25
év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszon�nyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok részére idén is
lehetőség nAyílik nyári foglalkoztatásra.
Bővebb információ az ujszentivan.hu honlapon illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban Pintér Mónikától kapható.
minden ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén
a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek
mértéke 15 ezer forinttól akár ötmillió forintig is terjedhet,
attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy
belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület
nagysága, és a fertőzöttség mértéke.
Tisztelt Újszentiváni Lakosok!
Az elmúlt években sikerült csökkenteni a parlagfűvel érintett
területek számát, azonban még mindig igen jelentős azoknak a
bel- és külterületi ingatlanoknak a száma, ahol megtalálhatjuk
ezt a sokunk számára veszélyes növényt.
Kérek minden újszentiváni lakost, segítsen abban, hogy az itt
élő gyermekek és felnőttek egészséges környezetben élhessenek.
Irtsák a parlagfüvet!
Tisztelettel: Dr. Szentirmay Sára
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jegyző

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, Figura József, Jernei Sándor, Kádár-Németh Antalné, Králik Aladárné, Pataki Ferencné,
Tóth Józsefné, Veszelinov Éva,

Védőnői hírek

Kedves Szülők, Nagyszülők, Gondozók!

Minden héten, hétfőn 10-11 óráig Baba-mama klubbot tartok
a Védőnői Tanácsadóban! Szeretettel várok minden 0-3 éves
csecsemőt/ kisdedet és hozzátartozóit!
Amit kell, hogy hozz:
1 db polár takaró
1 db textilpelenka
1 db kisebb méretű törölköző
1 db nagyobb méretű törölköző
1 db polifóm (ha van, de igyekszünk biztosítani)
Csecsemő szükséges dolgai
Téma/ program
A kezdő foglalkozáson a csecsemő újraélesztés lesz a téma. A
továbbiakban az aktuális téma mindig rajtatok múlik, mire van
szükségetek. Lehet a gyermekkel kapcsolatos, táplálkozással,
életmóddal, vagy akármivel kapcsolatos, amire kíváncsiak
vagytok. Minden foglalkozáson megbeszéljük a következő baba-mama klub témáját!

Óvodai események

Nyílt nap az óvodában
Óvodánkban a hagyományoknak megfelelően ebben az évben
is megtartottuk a nyílt napot mind a három csoportunkban.
A szülők betekintést nyerhettek az óvoda életébe, mindennapi
munkájába, hiszen egy egész délelőttöt gyermekükkel közösen
tölthettek el. Nagyon örültünk annak, hogy minden csoportban

Szeretnék a baba-mama klub részére játékokat gyűjteni.
Akinek van megunt, használt, de aránylag jó állapotú
játéka, és felajánlaná a klub gyermekei számára, hogy
ottlétükkor tudjanak játszani, kérem, keressenek meg,
akár telefonon, akár a tanácsadóban. Minden felajánlást
szívesen fogadunk!
Köszönettel: Csanádi Erika, Védőnő
6754 Újszentiván, Kossuth u. 19.
Tel.: 0620/772-3552

szép számmal voltak érdeklődők. A bölcsődei szülőértekezleten
a ballagó gyermekek szülei is meghívást kaptak erre az alkalomra. Néhányan éltek is a lehetőséggel, hogy egy picit ismerkedjenek óvodánkkal. Reméljük, megnyerte tetszésüket az itt
folyó munka színvonala, a barátságos, családias légkör. Bízunk
abban, hogy beiratkozáskor gyermeküknek ezt az intézményt
választják.
Koncert az oviban
Először mutatkozott be nálunk
Rózsás Viki énekes, aki fergeteges koncertet tartott óvodánk
tornatermében. Hangjával és
a dalaival teljesen elvarázsolta
ovisainkat. A gyermekek nagyon
élvezték a közös produkciót,
örömmel, felszabadultan énekeltek, tapsoltak és táncoltak.
A bátrabbak szívesen vállaltak
egyéni szereplést. A művésznő
megköszönte a gyerekeknek az
aktív közreműködést, és a program végén megjutalmazta őket.
Gulyásné Gál Éva

Az „elvarázsolt” közönség
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Civil Ház
Rádióamatőrök világnapja

Lázas munkában

Gyereknap

Változatos programokkal vártuk az érdeklődőket április hónapban is a Civil Házban. Tartottunk a Nagycsaládos Egyesület és
a Hova Tovább Tanoda közreműködésével közösen kézműves
foglalkozást, a gyerekek örömére.
A könyvtár által kiselejtezett könyvek megvásárlására kínáltunk lehetőséget, az olvasni szertő látogatók részére. Senki
nem távozott üres kézzel, mindenki talált igényeinek megfelelő
könyvet.
A magyar költészet napján egy magyar szakos, egyetemista
költőt, Bék Timurt ismerhettük meg. Együtt boncolgattuk a
vers fogalmát, így tisztelegve a magyar líra előtt. Zárásként
felolvasta egy költeményét, és elmondta a hallgatóknak, milyen
gondolatokból született a vers. Timurnak ősszel jelenik meg
első verses kötete.
A rádió amatőrök világába nyertünk betekintést Hegyi Lóránd
és Berényi Géza vezetésével. Az érdeklődők egy különleges
foglalkozáson gazdagíthatták tudásukat.
Köszönjük az érdeklődést, és várjuk a májusi rendezvényeinkre is a látogatóinkat.

Bék Timur a költészet napján

Ingyenes családi programra várjuk a gyermekeket és szüleiket
2018. június 2-án, szombaton megrendezésre kerülő gyermeknapi rendezvényünkre, ahol pontgyűjtő akadályverseny, ügyességi és logikai játéktár, kézműves játszóház, sárkányeregetés, lufi
hajtogatás, csillámtetoválás és lovaglás mellett, számos programra kínálunk lehetőséget. Az ajánlót folyamatosan bővítjük, hogy
mindenki megtalálja a leginkább kedvére valót. . Ne feledjük,
legnagyobb ajándék a gyermekeink számára az, ha együtt játszhatnak szüleikkel, családjukkal. Bővebb információt a rendezvény előtti héten postaládájukban, Civil Ház Facebock oldalán,
vagy személyesen kaphatnak. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!

Programajánló

Anyák napi kézműves foglalkozás a Civil Házban
2018. május 4-én 17.00
Gyere és készíts édesanyádnak, nagymamáidnak meglepetés-ajándékot!
A hozzávalókat mi biztosítjuk.
„Időrétegek”
Sipos Edit festőművész kiállítása a Civil Házban.
2018. május 17-én 17.00
A kiállítást megnyitja Pataki Ferenc festőművész.
A tárlat megtekinthető: 2018.május 17-től 2018. május 23-ig.

Együtt a család - gyermeknap a sportpályán
2018. június 2-án 15.00
Ingyenes családi programra várjuk a gyermekeket és szüleiket.
A rendezvény ideje alatt sárkányeregetés, kézműves foglalkozás,
arcfestés, lovaglás és számos program várja az érdeklődőket
Gyere és érezd jól magad!
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Epres Kert Szociális Szövetkezet - Újszentiváni Csokoládé Műhely

Megkezdte működését az Epres Kert Szociális Szövetkezet
Csokoládé Műhelye falunkban. Ez egy kicsi üzem, ahol kézműves
csokoládétermékeket alkotnak. A volt iskola udvarán lévő régi
technika terem lett erre a célra átalakítva és felújítva, ami a
Damjanich utca felől közelíthető meg.
Készülnek itt: táblás csokoládék, falatnyi csokitermékek, pralinék, bonbonok, trüffelek, csokoládékaramellák, csokoládé nyalókák, drazsék, gyümölcsaszalványokból és olajos magvakból
mixek, csokoládéba mártott aszalt gyümölcsök, és akár egyedi
darabok is igény szerint. Most legutóbb anyák napjára készültek
különleges díszített darabok, és már a ballagásokon, gyermeknapon gondolkodnak, mivel szép, elérhető, egyedi ajándék lehet
belőle.
Minőségi csokoládékkal és alapanyagokkal dolgoznak. Kedvelt,
gyakran használt összetevők a csokoládé mellett a liofilizált,
aszalt gyümölcsök, olajos magvak mint mogyoró, kesudió,
tökmag, pisztácia, paradió stb. A termékek kézzel készülnek,

nagy gondossággal, odafigyeléssel, szeretettel. Közeli terveik
között szerepel energiacsökkentett termékek gyártása is, gondolva a diétázó, modernebb szemléletű vásárlókra. Természetesen
a repertoárban megtalálhatók a hagyományos csokoládék is a
klasszikus ízek kedvelőinek.
Többet róluk a facebook.com/Epres Kert-Újszentiváni Csokoládé Műhely oldalon találhatnak az érdeklődők, színes,
szemléltető fotókkal bemutatva munkáikat, termékeiket. Erre
az oldalra várják az üzeneteket, ill. Hollós Csaba üzemvezetőt a
következő számon érhetik el: 06 70 5148480. Minden hónapban
a Bödön kézműves piacon, Szegeden a Plázában, és gyakran
a Mátyás téri termelői piacon is kirakodnak, árusítanak. Az
arra látogatókat kóstolóval, személyesen várják, ellátva őket a
termékkel kapcsolatos információkkal. Szívesen készítenek akár
egyéni tervek alapján is csokoládékat ballagásokra, esküvőkre,
születésnapokra, évfordulókra, partikra stb.
Köszönik figyelmüket, és várják a kedves érdeklődőket!

Nyugdíjas „táncoló-talpak”

Egyesületünk táncos lábú asszonyai KI-MIT-TUD Középdöntőn vettek részt Sármelléken, ahol nagyon szép eredményt értünk el.
Rengeteg munka, táncpróba, és készülődés előzte meg, de megérte.
Reméljük, hogy a döntőben Keszthelyen is ilyen sikeresek leszünk, amennyiben továbbjutunk.
Most pedig tagjainkkal elmegyünk egy hétre pihenni kicsit Hajdúszoboszlóra.
Hazatérésünk után megkezdjük a szervezését az egyesület alakulásának 10 éves Jubileumi évfordulójának megünneplésére.
Rocskár Györgyné,
Egyesület vezető
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Recept
Szeretem a csirkeszárnyakat sütve, már többféle módon elkészítettem, most a mézes-mustáros változatát osztom meg.
Hozzávalók / 4 adag
10 db csirkeszárny
1 dl olívaolaj
3 ek. méz
2 ek. mustár
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük.
Az olajba beletesszük a mézet, a mustárt, sót, borsot, és jól
összekeverjük.
A csirkeszárnyakat megtisztítjuk, félbevágjuk, és belemártjuk
a mézes-mustáros pácba. A húsokat belehelyezzük egy tepsibe
egymás mellé, lefedjük fóliával kb. 20 percig sütjük. Ha megpuhultak a szárnyak, levesszük a fóliát, és pirosra sütjük.

Halálozás
Nyári tábor
Szeretné, ha gyermeke igazi sütő-főző tapasztalatot szerezne a
nyáron? Kislánya, kisfia imád a konyhában segédkezni? Tartalmas nyári
programot szeretne gyermekének? Ehhez kínálunk Önöknek
segítséget, és a lurkóknak hasznos tábori élményt. Az 5-14 éves
korú gyermekeiket megtanítjuk az ételkészítés alapjaira táborunkban.
Korlátozott létszámmal a Civil Házban induló Konyhatündér
Táborunk 2018. július 16-20-ig tart.
A hét költsége 14.500 Ft/fő, teljes ellátással.
Érdeklődni személyesen a Civil Házban, civilhaz@ujszentivan.hu
email címen, vagy a 06202607577 telefonszámon lehet.

A tavalyi tábor győztes csapata

Tóth Bertalan
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 0662277021
Szerkesztőbizottság : Balogh Istvánné,
Magyar Mária
Nyomdai előkészítés:
Balogh Istvánné
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók: Magyar Mária, Vass Imre
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

