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MEGJELENIK HAVONTA

Újszentiván SE - Íjász szakosztálya

Az újonnan alakult Újszentiván S.E. Íjász Szakosztály dobogós
helyezésekkel kezdte a Régiós versenysorozatot.
A 2018.05.12-én, Kiskundorozsmán rendezett DAR történelmi
íjászverseny 1. fordulóján Szabó Gábor, az Újszentiván S.E Íjász
Szakosztály vezetője - aki egyben a csapat edzője is -, 1. helyezést ért el a 21-35 évesek kategóriájában. A szakosztály másik
két versenyzője Weiszhart Gyula a senior 50 + és Illés Dániel
a 21-35 évesek kategóriájában a dobogó 3. helyére állhatott fel.
A szakosztály működését az Újszentiván Községi Önkormányzat
és a Faktum Bútor Kft. támogatja.
A szakosztály júniustól megnyitja kapuit az érdeklődők
számára is!
Ha szeretnéd kipróbálni ezt a különleges sportot, és szívesen
lennél az Újszentiváni íjászcsapat tagja, esetleg a versenyzéstől
sem riadsz vissza, akkor jelentkezz bátran az Újszentiván S.E.
Íjász Szakosztály első induló képzésére.

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, Gránási Péter, Heinrich Antal, Horváth Andrásné, Jernei István, Pataki Ferenc,
Rocskár Györgyné, Suta Györgyné, Temesvári Károlyné, Tímár Mihályné, Tóth Józsefné, Veszelinov Mladenné

Újszentivánt képviselték Torockón
Április 4-5-6-án egyesületünk kilenc tagja Torockón járt. Újszentiván községet képviselve vettünk részt a falunapon.
Házigazdáink nagy szeretettel fogadtak bennünket. A település
gyönyörű, körbe véve hegyekkel. Nagyokat sétáltunk, pihentünk és jól éreztünk magunkat. A vendéglátásukért cserébe, a
falunapi program keretében, este a nyugdíjas kán-kánnal szórakoztattuk a rendezvényre kilátogatókat, ami ott is nagy sikert
aratott.
Mindez az önkormányzat segítségével, amit ezúton köszön meg
a Nyugdíjas Egyesület.

10 éves az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesület
Április 12-én ünnepelte egyesületünk a
10 éves évfordulóját. Egy bál keretében
150 meghívott vendégünkkel közösen
töltöttünk el egy mulatós estét. Minden
meghívott egyesület emléklapot kapott,
külön egy emléklappal köszöntöttük
azokat az egyesületi tagokat, akik 2008.
január 28-án az egyesület életében az
első hivatalos jelenléti ívet aláírták, tehát
a megalakulás óta folyamatosan a tagjaink sorába tartoznak.
Puskás Jenőné volt, aki 2008-ban bejegyeztette, hivatalossá tette egyesületünk
működését. Ezért meghívtuk Őt is, ezzel
köszönve meg neki az akkori és az utána
következő 5 év munkáját.
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Anyák napja a Keresztelő Szent János templomban
A család, a gyermekvállalás, az anya szerepének fontosságáról szóló szentmise keretében az újszentiváni óvodások köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Szívet-lelket melengető, könnyeket csalogató gyönyörű
verses műsorral és egy-egy szál virággal köszöntötték
a szentmisén résztvevő valamennyi édesanyát, nagymamát. Bearanyozták ezt a vasárnapi szentmisét ezek a
kedves kis óvodások. Köszönjük nektek kedves gyerekek
ezt a szép ünnepet, és köszönjük az óvó néniknek, dadusoknak, akik betanították ezt a szép köszöntőt. Köszönjük szüleiteknek, hogy elkísértek benneteket szép
templomunkba.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a közelgő gyermeknap alkalmából sok-sok szeretettel köszöntjük gyermekeinket, drága unokáinkat, Újszentiván valamennyi
gyermekét!
És a szintén közelgő pedagógusnap alkalmából nagynagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Újszentivánon lakó, és bárhol is dolgozó óvodai és iskolai pedagógusokat. Nagy tisztelettel gondoljunk azokra is, akik
generációkat indítottak a nagybetűs Élet felé, és már nincsenek köztünk. Tisztelet mai világunk pedagógusainak,
akik ezt a nagyon nehéz, de nagyon szép élethivatást választották és formálják, egyengetik oktatási intézményeink különböző lépcsőfokain a jövő nemzedékének útját.
Kádár-Németh Antalné

Óvodai történések

OTP Bank Bozsik-program
Óvodánk évek óta aktív tagja a Magyar
Labdarúgó Szövetség által életre
hívott Bozsik-programnak, melynek
keretében az idei nevelési évben
háromszor is részt vettünk a Deszken megrendezésre kerülő játékos
délelőttökön. Kétszer a helyi sportcsarnokban, legutóbb a helyi füves
focipályán megrendezett eseményen
számos izgalmas és érdekes feladatot
próbálhattak ki a gyermekek, melyek
teljesítéséért oklevél és csoki járt. A
programban való aktív tagságunknak
köszönhetően óvodánk hamarosan
újabb sporteszközökkel gyarapszik,
ezzel is még színesebbé varázsolva
a gyermekek óvodai mindennapjait.
Ősszel folytatjuk, azokkal az 5 év feletti gyermekekkel, akikre idáig nem
került sor.
Édesanyák ünnepe
Május 8. és 10. között tartottuk óvodánk
csoportjainak anyák napi ünnepségeit. A készülődést már időben elkezdtük, hogy valódi meglepetést és örömet okozzunk az édesanyáknak, valamint a nagymamáknak. Versekkel, énekekkel és a gyermekek által elkészített ajándékokkal köszöntük meg nekik
az egész éves fáradhatatlan, napi 24 órás áldozatukat, amelyet gyermekük szolgálatában tettek. A Jóisten tartsa meg őket erőben,
egészségben! Közeledik a nevelési év vége és a nyári élet kezdete, így a kicsi és középső csoportokban az anyák napi ünnepséggel
együtt tartottuk meg évzáró műsorunkat is. A nagycsoport évzáró és egyben ballagó műsorát június 2-án, szombaton délelőtt 9
órától tartjuk, amelyre ezúton is mindenkit nagy szeretettel várunk!
Óvodai papírgyűjtés
Hagyományainkhoz híven idén is szerveztünk papírgyűjtést, melynek köszönhetően az év folyamán igen komoly mennyiséget sikerült összegyűjteni mindegyik csoportnak, mely összegek a csoportpénzeket gyarapítják. Ezúton is köszönjük a szülők segítségét! A
gyűjtést a következő évre akár már most elkezdhetik, az összegyűjtött nagyobb mennyiségeket bármikor be lehet hozni az óvodába.
Külön köszönjük az önkormányzat könyv adományát, melynek köszönhetően az óvoda közös kasszáját több, mint 13.000 forinttal
gyarapították! Hálásak vagyunk érte! Az összeget az udvar napsütötte részének árnyékolására fordítjuk.
Kálmán László
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Megemkékezés Farkasné Erzsikéről
„ Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni téged soha nem lehet.”
Farkas Antalné, Erzsi néni 1955-ben született. 18 évesen ment
férjhez Farkas Antalhoz. Három gyermekük született, akik öt
unokával örvendeztették meg őket. A család 1982-ben költözött
Újszentivánra. Erzsi néni kezdetben a fogorvosi rendelőben
segédkezett, majd idősgondozóként tevékenykedett.
A gondjaira bízott idős embereket mindig lelkiismerettel, teljes
odaadással, szeretettel, tisztelettel és nem utolsó sorban nagy
tapasztalattal gondozta, ápolta. Gondozottjai, kollégái szerették és bíztak benne. Barátként, szinte családtagként kereste fel a
gondozottakat otthonaikban. Ez nem csak munka volt számára,
hanem a hivatása.
40 év dolgos munka után ment nyugdíjba, de utána is vis�sza-vissza tért segíteni.
Erzsi nénitől május 8-án vettünk végső búcsút.
Soha el nem múló fájdalommal gondolunk Rá, emlékét örökké
megőrizzük.
Balogh Tünde

Halálozás

Farkas Antalné
Tímár Mihály
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Keresztelő Szent János búcsú

Az újszentiváni Keresztelő Szent János Római Katolikus Egyházközség Isten kegyelméből immáron 6. alkalommal tartja településünk védőszentjének és egyben új templomunk patrónusának búcsús ünnepét.
Magyarországon a 2018. év a Családok éve. Nagy szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk Újszentiván valamennyi családját egyházközségünk családjába, hogy közösen adjunk hálát az Ég Urának: szülők gyermekeikért, gyermekek szüleikért és mindnyájan
egymásért, kérve a Szentháromságos egy Isten kegyelemteljes áldását családjaink életének jelenére és jövőjére.
A búcsús ünnepi szentmise 2018. június 24-én vasárnap de. 10 órakor kezdődik, amelynek főcelebránsa Balla Péter Barnabás atya
a pálosszentkúti kegytemplom plébánosa lesz.
A találkozás reményében imádságos lelkülettel és szeretettel:
									
Gusztáv atya

Jegyzői felhívás
Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt lapszámban felhívással éltem azzal kapcsolatban, hogy próbáljon mindenki az utcájukban a bejárójára állni, mert különösen az esti, éjszakai órákban sokszor nem lehet közlekedni a szabálytalanul – néhol majdnem az utca közepén- parkoló autóktól.
Ismét megkérem Önöket, hogy különösen a szűkebb utcákban (Árpád, Felszabadulás, Kossuth, Május 1.) ne használják parkolásra
az úttest szélét, mert akadályozzák a szabályos közlekedést.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára
						

									

Tiszta vizet a pohárba

jegyző

Tisztelt Lakosok!
Az utóbbi időben sajnos ismét megnőtt az ivóvíz minőségével kapcsolatos bejelentések, panaszok száma. Tenni nem tudunk ellene,
ettől függetlenül jómagam is számtalan alkalommal éltem jelzéssel a szolgáltató felé. A vízmintavétel szabályai igen szigorúak, így
tájékoztatom Önöket, hogy aki úgy gondolja, hogy maga szeretné a vizet bevizsgáltatni úgy több szegedi laborhoz is fordulhat.
A bakterológiai vízmintákat a mintavételtől számított legrövidebb időn belül. de maximum 24 órán belül fel kell dolgozni. Amen�nyiben a mintát a laborba beszállítják, úgy azt egy fél literes steril üvegben kell megtenni. Lehetőség van akkreditált mintavételt is
kérni, ennek díja 8000 Ft+áfa/minta. A bakterológiai vizsgálat díja: 9000 Ft+áfa/minta. Aki ilyen vizsgálatot indít mert rossz minőségű vizet észlel és az Önkormányzat segítségét szeretné kérni, az kérem, hogy azonnal jelezze Balogh Istvánné alpolgármester
asszonynál,. Az alpolgármester asszony önkormányzati felhatalmazással eljár a mintavétel ügyében, melynek költségeit az Önkormányzat átvállalja.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára
jegyző
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DARU Közhasznú Egyesület - Társadalmi szerepvállalás erősítése

„Együtt a család - Gyermeknap Újszentivánon
2018. június 2.
15 órakor az Újszentiváni Civil Házban a Szegedi Látványszínház Artúr, az erdő hőse című előadása
gyerekeknek
Az előadás után az akadályverseny résztvevői ügyességi és logikai feladatainak megoldásával átmennek
a focipályára, ahol ingyenes programokkal várjuk a gyerekeket és szüleiket.

Programjaink:

pontgyűjtő akadályverseny - Újszentiván területén
íjászat
KRESZ-pálya
sárkányeregetés
arcfestés
lovaglás
lufihajtogatás
csillámtetoválás
A készlet erejéig virslivel kínáljuk vendégeinket.
Szalonnasütés - ha Te is szeretnél sütni, nyársat feltélenül hozz magaddal, mi biztosítjuk az alapanyagokat (korlátozott
mennyiségben)
Újszentiván Község Önkormányzata szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!
A programon való részvétel ingyenes.
A szervezők a változtatás jogát
fenntartják.
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Pünkösd

„Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.
Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.”

/Somogyi Imre/

„Isten Lelke oda tér be,
ahol hívják várva, kérve.
Ajándékot oda vihet,
ahol talál nyitott szívet.
Megújul a szív, a lélek,
szeretet, hit, remény éled,
a szó, a tett mind azt mondja:
Ez is Jézus megváltottja!”

/Novák László/

„Időrétegek” - kiállítás
2018. május 17-én nyílt meg az Újszentiváni Civil Házban Sipos Edit „Időrétegek” című kiállítása.
A festőművésznő bemutatkozása: Nevem Sipos Edit, Szegeden születtem 1979. április 27-én Lakatos Editként. Gyermekkorom
jórészét Újszentivánon töltöttem, életem meghatározó szakasza volt a helyi általános iskola és a falusi élet, amelyben nevelkedtem.
Jelenleg Algyőn élek, alkotok. Kisgyermek korom óta számos kreatív tevékenységben próbáltam kifejezni mindazt, amit magamban hordozok, ahogyan érzek, ahogyan látok. A természet tökéletes művészi harmóniája valamint a gyermekek ártatlan és ösztönös
világa mindig is lenyűgözött. Úgy érzem elmerülni a gyermeki világban, melyet még nem formált át elidegenedett világunk a képi
sémáira és megérteni a rajzuk őszinte tisztaságát, egyszerre hatalmas feladat és tanulási út is egyben. Olyan dolgokra csodálkozhatunk rá, fedezhetünk fel újra, amelynek egyszer már birtokában voltunk, de feledésbe merültek. Főleg festészettel foglalkozom, de
párhuzamosan készítek grafikákat, szobrokat, fotókat. A Szegedi
Tudományegyetem JGYPK Rajz- és Művészettörténeti Tanszék,
Buszmenetrend
Képi Ábrázolás Szakán, Festő szakirányosként végeztem. FestSZEGED - ÚJSZENTIVÁN községháza
ÚJSZENTIVÁN községháza - SZEGED
ményeim, azt a szabad, tiszta érzést követik, amit a nagy Alkotó
INDULÁSI
INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK
VÉGÁLLOMÁS
INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK
elrejtett e Világban, s mit oly nehéz meglátni, megtalálni. Ezt ÁLLOMÁS
Szeged, aut.áll.
a csodát próbálom meg visszaadni színnel, formával, a festék Szeged, aut.áll. 4 : 55 5 : 17 munkanapokon 4 : 21 4 : 43 naponta
Szeged, aut.áll.
5 : 42 naponta
4 : 43 5 : 05 munkanapokon Szeged, aut.áll.
anyagával. Munka közben megszűnik a külvilág, és a kép is sok- Szeged, aut.áll. 55 :: 20
40 6 : 02 munkanapokon
5 : 33 5 : 55 munkanapokon Szeged, aut.áll.
szor elrugaszkodik a valóságtól. Néha annyira, hogy már csak én Szeged, aut.áll. 6 : 15 6 : 37 naponta
Szeged, aut.áll.
6 : 03 6 : 25 naponta
meghirdetudom, honnan is indult. Alázattal és tisztelettel néhány csepp Szeged, aut.áll. 6 : 45 7 : 04 külön
munkanapokon Szeged, aut.áll.
6
:
23
6
:
45
tés szerint
Szeged, aut.áll.
hangulat lecsurran ecsetemről, melyet most megosztok minda- Szeged, aut.áll. 7 : 00 7 : 22 naponta
6 : 58 7 : 22 naponta
iskolai előadási
iskolai előadási
Szeged, aut.áll.
Szeged, aut.áll.
zokkal, akik szívesen kalandoznak velem, túl a láthatáron…
7 : 00 7 : 22 napokon
6 : 58 7 : 22 napokon
Sipos Edit Szeged, aut.áll. 8 : 00 8 : 22 munkaszün. nap 7 : 12 7 : 38 külön meghirde- Szeged, Ált.isk.
Szeged, aut.áll.
Szeged, aut.áll.

8 : 30

8 : 52

9 : 30

9 : 52

Szeged, aut.áll.

10 : 30 10 : 52

Szeged, aut.áll.

11 : 30 11 : 52

Szeged, aut.áll.

12 : 00 12 : 24

Szeged, aut.áll.

13 : 00 13 : 24

Szeged, aut.áll.

13 : 30 13 : 24

Szeged, aut.áll.

14 : 00 14 : 24

Szeged, aut.áll.
Szeged, aut.áll.

kivétel. naponta
munkaszüneti
napokon
munkaszün. nap
kivétel. naponta
naponta
munkaszün.nap
kivétel. naponta
naponta

8 : 00

tés szerint
iskolai előadási
napokon

Kolozsvári tér

7 : 36
7 : 53

8 : 17

naponta

Szeged, aut.áll.

9 : 08

9 : 32

naponta
Szeged, aut.áll.
munkaszün. nap
Szeged, aut.áll.
kivétel. naponta
naponta
Szeged, aut.áll.

10 : 13 10 : 35
11 : 08 11 : 30

Szeged, aut.áll.

tanév tartama alatt
munkanapon
naponta

12 : 08 12 : 30
13 : 38 14 : 00

14 : 30 14 : 54

tanév tartama alatt
munkanapokon
munkanapokon

15 : 00 15 : 24

naponta

14 : 38 15 : 00

Szeged, Ált.isk.
Kolozsvári tér

tanév tartama alatt
Szeged, aut.áll.
munkanapokon

15 : 00 15 : 27

külön meghirdetés szerint

15 : 08 15 : 30

munkanapokon

Szeged, aut.áll.

15 : 30 15 : 54

munkanapokon

15 : 34 15 : 53

Szeged, aut.áll.

15 : 50 16 : 14

15 : 44 16 : 08

naponta

Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.

16 : 00 16 : 24

iskolai előadási
napokon
naponta

külön meghirdeSzeged, aut.áll.
tés szerint

16 : 08 16 : 30

Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.

16 : 30 16 : 54

munkanapokon

16 : 28 16 : 50

Szeged, aut áll.

naponta

Szeged, aut.áll.
Szeged, aut.áll.

17 : 00 17 : 24
17 : 30 17 : 54
18 : 30 18 : 52

naponta
munkanapokon

Szeged, aut.áll.
Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.

19 : 30 19 : 52

munkaszün. nap
kivétel. naponta

16 : 44 17 : 08
17 : 38 18 :00
18 : 38 19 : 00

munkanapokon
iskolai előadási
napokon
naponta

19 : 13 19 : 35

naponta

Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.

20 : 20 20 : 42

naponta

20 : 08 20 : 30

Szeged, aut.áll.

21 : 30 21 : 52

munkaszün. nap
kivétel. naponta

munkaszün. nap
Szeged, aut.áll.
kivétel. naponta

21 : 03 21 : 25

naponta

naponta

22 : 08 22 : 30

munkaszün. nap
Szeged, aut,áll.
kivétel. naponta

Szeged, aut.áll.

22 : 45 23 : 07
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munkanapokon
naponta

12 : 53 13 : 15
14 : 08 14 : 30

munkaszün. nap
Szeged, aut.áll.
kivétel. naponta
naponta
Szeged, aut.áll.
tanév tartama alatt
Szeged, aut.áll.
munkanapokon
naponta
Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.
Szeged, aut.áll.

Szeged, aut.áll.

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
ÁLLATORVOS
Szerda: 8:00-12:00
Dr. Mender Ferenc
Csütörtök: Rendelés: 8:00-11:00
Újszeged, Küküllői .u. 5.
Tanácsadás: 11:00-13:00
+36 30 257 18 38
Péntek: 8:00-12:00

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:
NKM Áramszolgáltató Zrt.
+36 62 565 881

ÓVODA

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

NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ Zrt

HIBABEJELENTÉS:
gázszivárgás bejelentés
06 80 440 141

POSTA

SPORTCSARNOK

NEMZETI
DOHÁNYBOLT ÉS
LOTTÓZÓ

EZER CIKK Bt.

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

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

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

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
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

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

Felszabadulás u. 13.

FŐÚTI COOP

SZENTIVÁN COOP
Rákóczi u. 16.

Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 07:00-19 .00
Vasárnap: ZÁRVA

Hétfő-Péntek: 6:00-19:00
Szombat: 06:00-14:00
Vasárnap: 7:00-12:00

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

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: 9:00-14:00
Kedd, csütörtök: 13:00-19:00
Péntek: 8:00-12:00
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon a Fogklinikán
(Szeged, Tisza L. krt. 64-66.) reggel 7 órától 13 óráig
igénybe vehető sürgős esetben.

EPRESKERT VENDÉGHÁZ
Újszentiván, Damjanich u. 10/C
Málbáski Náda
+36 20 976 68 26
szegedinapfeny@gmail.com

Előzetes a XXVI. Újszentiváni falunapokról
XXVI. Falunap Újszentiván
2018. június 29 - július 1.
Sportpálya
JÚNIUS 29. PÉNTEK
ÚJSZENTIVÁNI CIVIL HÁZ

Az Újszentiváni Hagyományőrző Köre és a Nyárközép színjátszókör
tart egész estét betöltő előadást.

Kiegészítő programok szombat:

Véradás Civil Ház, Árpád u.5.
céllövölde, árusok, vásárosok
Ingyenes:
lufitekerés, hennafestés, óriáscsúszda, Mászófal toronyéptéssel,
trükkös kerékpár, retro lánchinta
vércukorszint és vérnyomásmérés
Szőregi Rózsahölgyek Rendje Egyesület - magyar nemesítésű rózsák bemutatója, rózsadzsem és rózsa bólé kóstolás

Kiegészítő programok vasárnap:
lovaglás, íjászat

ESTEBÉD: MARHAPÖRKÖLT

Jegyek vásárolhatók elővételben 1200 Ft/adag áron a Civil
Házban június 22-ig vagy a helyszínen 1500Ft - ért
Az estebéd elfogyasztására 15:00 - 18:00 között lesz lehetőség.

szombat - vasárnap büfé üzemel

JÚLIUS 2. VASÁRNAP
SPORTPÁLYA

Képzerdő intelligens játszóház
Halászléfőző verseny

JÚNIUS 30. SZOMBAT
SPORTPÁLYA

Bölcsödés apukák tánca
Újszentiváni óvodások műsora
Ismert dallamok - Hajdu Virág és
Hajdu Luca énekel
Művészeti csoportok testvértelepüléseinkről
PopArt zenekar - a 80 - as 90 - es évek dallamai
Sztárvendég - Animal Canibal és a Polgármester
Tűzijáték, Tűzugrás
Mulatozás hajnalig a Lagzi - Banddel

Tóth Márkó a válogatottban
Az újszentiváni Tóth Márkó a magyar régiós válogatottal Szerbiában szerepelt nemzetközi tornán, ahol mindhárom mérkőzésen
kezdőként lépett pályára.
Eredmények:
Magyarország - Görögország: 0-3
Magyarország - Macedonia: 4-0
Magyarország - Szerbia 1-3

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

A női bajnokság eredményei

Csongrád megyei női bajnokság rájátszás eredményei:
NLSE Újszentiván - Dóc KSK: 1-2, viszavágó: 2-0.
Öszesitésben 3-2, ami továbbjutást jelentett.
NLSE Újszentiván - Szentes FC: 2-3, visszavágó: 4-0.
Összesítesben 6-3-mal múltuk felül a szentes csapatát.
Tóth Gábor

Szeretettel meghívom Önt
Tupperware terméktalálkozóra!
2018. június 19.
16:30-18:00
Újszentiváni Civil Ház, Árpád utca 5.
Érdeklődni ezen a számon:
+3670/618-0471
Üdvözlettel: Bárdos Adrienn

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

