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Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Újszentiván Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2019. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a
következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.
➢Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévre eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, a
2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Az ösztöndíjpályázaton nem részesülhet támogatásban:
➢ a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
➢ aki doktori (PhD) képzésben vesz részt
➢ kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt
A pályázat benyújtásához a pályázónak először a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban EPER – Bursa rendszer) kell regisztrálnia magát, és ezt követően feltölteni személyes és pályázati adatait.
Regisztrálni az alábbi honlapon lehet: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe.
A pályázat adatlapját az EPER – Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva egy eredeti példányban Újszentiván Község Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. Csatolni szükséges a pályázathoz a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről az igazolást, valamint eredeti hallgatói jogviszony igazolást!
A pályázat csak valamennyi szükséges igazolással együtt nyújtható be, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében:
Hétfő: 7.30 – 16.00, Szerda: 7.30 – 17.00, Péntek: 7.30 – 12.30
A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a
bírálatból kizárja.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 06.
Beérkezési határidő: 2018. november 06. A bírálatban kizárólag e határidőig benyújtott és az önkormányzat által az EPER- Bursa
rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt.
Bővebb információ, részletes pályázati kiírás letölthetők az Újszentiván Község honlapjáról (www.ujszentivan.hu), illetve rendelkezésre állnak ügyfélfogadási időben Újszentiván Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Tel: 62/277-021/104, 20/77235-57).

Igénybejelentés a rezsicsökkentés kompenzációjához
Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben nem részesült gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható
be az Önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15-ig.
Igénybejelentő nyilatkozat kérhető az Újszentiván Községi Önkormányzatnál (Újszentiván, Felszabadulás u. 7) ügyfélfogadási
időben, valamint letölthető az ujszentivan.hu honlapról.

KEDVES OKTÓBERI 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.
Ballai Ferenc, Ballai Ferencné, Bartus Károly, Cseke Józsefné, Grünvald Béla,
Grünvald Béláné, Kerekes Lajos, Kürti Sándorné, Magyar Béla, Rekeczki Károlyné, Sánta József, Varga László, Varga Sándorné
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Első lépések az óvodában
Kinyíltak az óvoda kapui szeptemberben. Hatvanhét gyermek tette meg az
első lépéseket a megújult Újszentiváni
Tölgyfa Óvodában.
Több változás is történt idén, hiszen a
nyáron kiváltunk a Kistérségi Óvodák
Társulásából, így immár önálló
intézményként kezdhettük meg a
2018/2019-es tanévet az önkormányzatnak köszönhetően. A vezetői feladatokat Kálmán László (Laci bácsi)
vette át. Külön öröm, hogy idén is
három csoportban van lehetőségük a
gyerekeknek a fejlődésre, játékra. A
Maci csoportban a középsős-, a Süniben a nagycsoportos-, és a Nyusziban
a nagycsoportos korú gyermekek
mellé érkeztek az új kisgyermekek. A
szülők mellett, az óvoda pedagógusai
mind egyetértettek abban, hogy
felmenő rendszerben először a Nyusziban, majd a Süniben, végül pedig
a Maci csoportban is vegyes életkorú
csoportok kerüljenek bevezetésre,
hogy biztosítani tudjuk intézményünk

zavartalan és színvonalas működését.
Így jelenleg az új óvó nénik és a kiscsoportosok beszoktatása, valamint a
már ide járó gyermekek visszaszoktatása zajlik az óvodai közösségbe.
Az új gyermekek bontogatják szárnyaikat, ismerkednek a játékokkal,
szabályokkal, szokásokkal. A nagyobb
gyermekek már alig várták, hogy a rég
nem látott barátaikkal találkozzanak,
és együtt nagyokat játszanak. A szülők
nélküli első napok a vártnál zökkenőmentesebben zajlottak, köszönhetően
többek között a jól felszerelt és esztétikus csoportjainknak, illetve a hatalmas udvarnak. Ez az időszak azért
még az ismerkedésről fog szólni, hogy
kellő időt biztosítsunk a gyerekeknek
a beilleszkedésre. Úgy látjuk, hogy
hétről-hétre ügyesednek, és bízunk
abban, hogy mindenkire sikeres, örömökben gazdag és szép élményekkel
teli óvodai évek várnak.
Kraszkó Emese

ovisok a tölgyfa árnyékában

Tegyünk együtt az óvodáért
Elkészült az első félév programtervezete az Újszentiváni Tölgyfa
Óvodában.
Először október 11-én várjuk a szülőket és a gyermekeket
hagyományos családi délutánunkra, melynek fő témája az október 4-ei állatok világnapja kapcsán az állatok lesznek. Játékos
vetélkedőkkel kívánjuk az óvodai közösséget erősíteni, illetve a
szülőket bevonni a gyermekek mindennapi életébe.
Következő fontos eseményünk ebben a félévben a papírgyűjtés, melynek bevételével az óvodai csoportok működését lesz
lehetőség segíteni. Az összegyűjtött papírokat október 18-án
várjuk az Árpád utca 16. szám alá (régi óvoda). Várjuk a szülők,
illetve az újszentiváni lakosok támogatását is. Tegyünk együtt a
település óvodájáért október 18-án!

Műanyag kupakok gyűjtésére egész évben van lehetőség az
intézményben, melyet a GEMMA - Új Világ Alapítvány részére
ajánlunk fel, akik fogyatékossággal élő gyermekek fiatalok,
felnőttek komplex ellátásával foglalkoznak.
Az önkormányzattal, illetve a polgármesterrel való egyeztetés
után az óvodai jótékonysági bál időpontja november 24-e,
melynek témáját idén a Disney-mesefilmek inspirálják. Az
előző évi bálon befolyt összegből vízszűrőt rendeltünk. Idén a
bejáratot, és ha sikerül, a teraszt is szeretnénk tetővel lefedni.
Végül december 13-án, a már hagyományosnak számító
adventi kézműves délutánra várjuk a családokat. Alkossunk,
hangolódjunk együtt az ünnepekre!
Kraszkó Emese
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Újszentiváni Hagyományőrzők Köre
Ismét eltelt egy év, immár 12. éve, hogy szepNyílt próbánk egyúttal tagtoborzó, kedvcsináló is volt.
tembertől megkezdjük próbáinkat. Igaz, kissé
megfogyatkozott létszámmal, de annál lelkesebben. Az előző évad, a 2017/2018-as időszak,
köszönhetően a Csoóri Sándor Programnak,
igen mozgalmas volt.
2017-es sikeres pályázatunknak köszönhetően
egyesületünk is támogatottja lett a Csoóri
Sándor Programnak, mely program célja szellemi és anyagi örökségünk megőrzése, a népi
kézműves, táncos, zenés, beszélt folklórműfajok,
a teljes népművészeti mozgalom értékalapú tevékenységeinek támogatása. A program 2017-ben
1349 hazai magyar és nemzetiségi, határontúli
magyar néptánc-, népzenei együttes, népdalkör
szakmai munkájának megvalósulását, közösségteremtő munkáját támogatta.
Csongrád megyében mindössze 5 népdalkör,
népzenei műhely részesült támogatásban, ezért
is igen jelentős, hogy népdalkörünk is 600 ezer
forintos támogatásban részesült. E támogatásból
megújíthattuk viseleteinket, vásárolhattunk egy citerát, valamint havi rendszerességgel kérhettünk fel zenészeket új műsorunk
betanításához/betanulásához, gyakorlásához, hogy végül júniusban sor kerülhessen második lemezfelvételünkre. A lemezfelvételhez szükséges anyagiakat, körülményeket Újszentiván község önkormányzata biztosította, szintén pályázaton elnyert támogatás
formájában.
2018. június 5-én, lemezfelvételünk előtti utolsó nyílt, bemutató próbánkra a Civilházba invitáltuk közönségünket, támogatóinkat.
A közel másfél órás ismeretterjesztő, a szegedi Rozsdamaró zenekar (Csonka Ferenc, Nagy Gábor és Králik Gusztáv), valamint
Tolna Péter által kísért műsorunkra igen sokan kíváncsiak voltak, a telházas bemutató sikeres volt, igen nagy tetszést aratott.
Június 9-én került sor a lemezfelvételre, melynek
helyszíne, csakúgy, mint a 2011-es felvételkor,
ismét a Civilház igen jó akusztikai tulajdonsággokkal bíró terme volt, kitelepült stúdióval.
Az egész napos, 8 órás felvétel igen komoly
fizikai, szellemi erőfeszítést igényelt, végül 10
műsorszámot, közel 70 perces anyagot rögzítettünk. A többszörös Aranypávadíjas, Aranypáva
Nagydíjas népdalkör 2017-ben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját, a felvétel az eltelt
évek „Múltidéző” műsorait idézi meg
Második lemezünk műsorszámait ezúttal is
önálló műsoraink állandó kísérője, a szegedi
a lemezfelvételen Rozsdamaró zenekar kísérte. A zenekar minden
tagja elnyerte már korábban a Népművészet Ifjú
Mestere címet.
A lemez kiadását támogatták:
Csoóri Sándor Program - Emberi Erőforrások Minisztériuma
(CSSP-NEPDALKOR-2017-0211)
Újszentiván Község Önkormányzata
A lemezen közreműködtek: Rozsdamaró zenekar Szeged
Csonka Ferenc hegedű, Nagy Gábor brácsa, duda, Králik Gusztáv nagybőgő, hegedű, cimbalom.
Tekerőlanton és gardonon kísért: Tolna Péter
Népdalkör tagjai: Berg Henrik, Berg Henrikné, Burján Zsuzsanna, Irge Zsuzsa, Kalmár István, Kovács Ferenc, Lonkay Gábor,
Magdics Éva, Makuláné Hegedűs Andrea, Molnár Anna, Papp Miklósné, Révész Rozália, Szűcs Bertalan, Tamás Zsuzsanna, Tóth
Bence, Tóthné dr. Busku Katalin, Tóthné Mészáros Márta, Tóth Zoltán
Egyesületünk tevékenysége a CD vásárlásával támogatható.
Az elmúlt évad végén, júniusban újabb Arany fokozatú minősítést szereztünk Deszken megrendezett KÓTA minősítőn
A szünet előtti utolsó bemutatónk a falunapi program része volt a Civilházban, ahol a színjátszó körrel együtt adtunk közösen
műsort. A nyári szünetet követően a felkészülést megkezdtük, újabb dalok tanulása vár ránk, még nem késő csatlakozni hozzánk.
Az új évadtól szeretettel várunk mindenkit népdalkörünkbe, aki kedvet érez a rendszeres énekléshez, szeretne egy baráti társasághoz, igazán jó csapatépítő közösséghez tartozni, értékteremtő, hagyományőrző tevékenységben részt venni.
Tamás Zsuzsanna művészeti vezető
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre
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Deszken a KÓTA minősítőn

a lemezborító fotó

Koszorúzás a volt lokátoros laktanyában
Koszorúzással egybekötött megemlékezést
tartottak a volt laktanya területén 2018.
szeptember 15-én. Az ünnepséget Csepi László
nyugállományú őrnagy, a Bajtársi Klub elnöke
nyitotta meg, aki köszöntötte a régi bajtársakat
és a megjelent vendégeket. Csepi László
megköszönte az újszentiváni Önkormányzat és
Putnik Lázár polgármester által nyújtott eddigi
segítséget.
Az ünnepi beszédet Kispál Jenő nyugállományú
őrnagy mondta el, aki megemlékezett az azóta
elhunyt bajtársakról, majd röviden ismertette
a Magyar Honvédség 24. Radarszázadának
történetét. A radarszázad 1952-ben alakult
Öthalmon, majd 1968-ban került Újszentivánra.
Feladata a déli határszakasz légterének
biztosítása, a repülő járművek felderítése és
követése volt. A Kecskeméti Vadászezred
repülését is itt biztosították. Többéves szolgálatuk
során a feladatukat maradéktalanul teljesítették.
Az itt folyó kiemelkedő munkát több elismerés
is bizonyítja. Kiemelte, az itt szolgálóknak a lakossággal, valamint a település mindenkori vezetőivel és az önkormányzatokkal jó
volt a kapcsolata.
A beszédeket követően a Hódmezővásárhelyi Katonazenekar kísérete mellett az intézmények, az önkormányzatok, különböző
katonai alakulatok helyezték el a megemlékezés koszorúit az emléktáblánál. Az újszentiváni Önkormányzat részéről Baráthné
Kuczora Ildikó és Juhász György képviselők vettek részt az ünnepségen.
A koszorúzást kötetlen beszélgetés követte, ahol többek között a résztvevők felelevenítették a régmúlt történéseit.
Juhász György, képviselő

Nem zavarjuk többé unokáinkat kérdéseinkkel
Kedves tanulni vágyó nagymamák, nagypapák. Kérdéseikkel ne zaklassák unokájukat, hagyják őket leckét írni, és a halaszthatatlan
feladataikat elvégezni! A Civil Házban biztosítjuk Önöknek a Digitális Jólét Program keretén belül telepített számítógép, okostelefon és tablet mindennapi használatának elsajátítását. Az érdeklődők megtanulhatják a készülékek alapfunkcióinak használatát,
az alapvető fogalmakat, programok keresését, megnyitását, bezárását. Megfejtjük azokat a bonyolult jeleket, ábrákat, amelyekkel a
készülék üzen nekünk a kijelzőjén keresztül. Mindezek után csatlakozunk a hálózathoz, és érdeklődésünknek megfelelő információkat keresünk az interneten. A feladatok között lesz egyszerű szöveg létrehozása, mentése, előhívása, törlése.
Biztosan tapasztalták, hogy nagyon sok esetben nem szükséges a személyes jelenlét az ügyes-bajos dolgok elintézéséhez, az lebonyolítható elektronikus formában otthonról kényelmesen székben ülve. Gáz, villany és vízfogyasztóként a mérőórák állását
is elküldhetik pár kattintással. Számtalan hivatalos ügyet is el tudnak intézni az ügyfélkapun keresztül. Mindebben segítségükre
lehetünk.
Elsősorban egyéni oktatást tartunk, de a jelentkezők létszámától függő csoportos képzés is lehetséges.
Jöjjenek bátran, csak a kezdő lépések tűnnek nehéznek!
Jelentkezni személyesen a Civil Házban vagy a 20/260-7577-es telefonszámon lehet.
Balogh Istvánné, alpolgármester
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Programajánló
2018. október 12-én 17:30-kor „Sorsunk” táncjáték
felvételének vetítése a Civil Házban. A táncjátékot 2017.
április 22-én az Epreskert Rendezvényházban láthattuk
a Törökkanizsai Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület és
a Nagykikindai Egység Művelődési Egyesület tagjainak
előadásában.
2018. október 18-án 12-15 óráig hallásvizsgálat
Időpontot a 06/62-321-167 telefonszámon lehet kérni
2018. október 26-án 16 órától TÖKéletes Halloween
partira várunk minden kicsit és nagyot.
Minden hétfőn és szerdán 18 órától gyerekeknek tanít
akrobatikus rock and rollt Tóth Péter táncoktató.
Keddenként 17:30-18:30-ig a Szivárvány Ifjúsági Színjátszó Kör várja a színpadi szereplésre áhítozó gyerekeket.
Minden csütörtökön 17:30-tól Nagyné Bacsó Ágnes gyógytornász segítségével gerincerősítő tornagyakorlatokkal
tehetünk többet egészségünkért.
Péntekenként 16:30-tól Csanádi Erika védőnő várja az
egészséges életmódra vágyó lakosokat.

részlet a táncjátékból

TÖKéletes Halloween Parti
a Civil Házban

2018. október 26-án 16-19 óra között
Szeretettel várunk minden gyermeket és felnőttet egy szellemes
TÖKös, kreatív délutánra
Rémséges programok:
TÖKügyes kezek - Hallowenn dekorációk készítése
TÖKlámpás készítése hozott tökből
Boszorkánytánc
RÉMséges arcfestés
TÖKlámpás szépségverseny két kategóriában:
a legrémisztőbb tök: RÉMÜLTÖK
a legviccesebb tök: RÖHÖGTÖK
(Az otthon kifaragott tököket is be lehet nevezni.)
Kóstolj bele a boszorkánykonyha rémséges finomságaiba:
Illatos „békanyál” koktél a gyerekeknek,
„boszorkányvér” a felnőtteknek.

A Civil Ház szolgáltatásai

Tajti Kata, Váradi Blanka, Váradi Zsolt, Putnik Lázár

Nyomtatás

Könyvtár
használat

Fénymásolás
Számítógép/
internet
használat

Szkennelés

Névjegykártya
készítés

yi

Gyöng

Babacsomag átadás

i

cs
Mar

Laminálás
Spirálozás
E-mail

küldés

Csanádi Erika védőnő és Putnik Lázár polgármester a falu legfiatalabb lakosának Váradi Blankának és szüleinek átadta Újszentiván
Község Önkormányzatának ajándékát.
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A DARU Közhasznú Egyesület Újszentivánon az EFOP-1.3.5-16-2016-00291 azonosító számmal ellátott projekt kapcsán az elmúlt időszakban (2018.05.01.-2018.10.31.)
több alkalommal valósított meg olyan programokat/eseményeket/rendezvényeket,
amelyek a település lakosait szólították meg. A szervezett rekreációs programok/
események/rendezvények a helyi Önkormányzattal, Civil Házzal szorosan együttműködve valósultak meg.
A teljesség igénye nélkül csak néhány ilyen program/esemény/rendezvény:
majális, falunap, gyereknap, színházi darab bemutatása, stb.

Mennyei megye IV.
Móraváros Szeged-Újszentiván SE: 4-3 (2-1)
Kozák D. (Bódy P.), Szeri L. (Molnár T., Börcsök A., Túri A.),
Tóth G., Jaksa T., Terhes Z., Molnár G., Borsi L., Kiss M. (Hanácsek B.), Miksi, Tranger Zs. (Zádori G.), Volenter T.
Gólszerző: Miksi, Kiss M., Molnár G.
Újszentiván SE-Szatymaz: 4-2 (0-2)
Kozák D. (Bódy), Túri A. (Szeri L.), Tóth G., Jaksa T., Terhes Z.,
Zlatovszky (Harcel), Molnár G. (Hanacsek), Borsi L., Kiss M.
(Zádori G.), Miksi (Schreier), Tranger Zs. (Volanter T.)
SZENTIVÁN

FŐÚT

6 7 5 4, Ú J S Z E N T I V Á N,
R Á K Ó C Z I U. 1 6.
H - P: 600 - 1900
SZO: 600 - 1400
V: 700 - 1200

6 7 5 4, Ú J S Z E N T I V Á N,
F E L S Z A B A D U L Á S U. 13.
H - P: 600- 1900
SZO: 700 – 1900
V: ZÁRVA

KÍNÁLATUNKBÓL
2018.10.05-2018.10.15

COOP CSABAI
LÁNGOLT
KOLBÁSZ
CSEMEGE, CSÍPŐS

.

1310 Ft/kg

COOP
LÖNCSHÚS

999 Ft/kg

COOP
FRISSFÖL VÖDRÖS
20% 800 G

436 Ft/kg

349 Ft

Gólszerző:Tranger (2), Kiss M., Zádori G.
Újszentiván SE-KEAC: 10-0 (3-0)
Kozák D., Túri A. (Zádori G.), Tóth G., Jaksa T. (Volanter T.),
Terhes Z. (Szeri L.), Harcel L.,Tóth B., Kiss M., Zlatóczky L.,
Schreier P. (Miksi Cs.), Tranger Zs.
Gólszerző: Tranger Zs (4), Volanter T.(3), Zlatóczky, Miksi,
Tóth B.
Derekegyház-Újszentiván SE: 1-10 (0-6)
Kozák D. (Bódy P.), Túri A., Tóth G., Jaksa T.,
Terhes Z. (Zádori G.), Harcel L. (Putnik L.),
Borsi L., Molnár G. (Szeri L), Kiss M. (Hanacsek), Miksi Cs. (Schreier), Tranger Zs.
Gólszerző: Tranger (5), Borsi(2), Miksi,
Harcel, Schreier
COOP VAJKRÉM
NATÚR,
Játékos-edző: Tóth Gábor
MAGYAROS
Az Újszentiván SE a Csongrád Megyei
190 G
IV. osztályban az 5. forduló után 12 ponttal
a második helyen áll.
249 Ft

1799 Ft/kg

VERA
TOALETTPAPÍR
3 RÉTEGŰ,
24 TEKERCSES

COOP
HASÁBBURGONYA
ELŐSÜTÖTT
GYF.
1 KG

399 Ft/kg
PREVITAL
MACSKAELEDEL
LAZAC-PISZTRÁNG
BÁRÁNY-MÁJ
100 G

42 Ft/tek.

999 Ft

MÁRKA ÜDÍTŐITAL
MULTIVITAMIN,
ŐSZIBARACK
25 % 1,5 L

990 Ft/kg

99 Ft

166 Ft/l

249 Ft
Hazai pályán a KEAC ellen

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

GARÁZSVÁSÁR
2018. október 6-7. és 20-21., 10 órától 17 óráig
Újszentiván, Mogyoró u 8. (kiskertek)
kerti gépek, építési anyagok, lakberendezési tárgyak,
lakástextíliák, karácsonyi dekoráció, háztartási gépek,
konyhai edények, eszközök, műszaki cikkek, eszközök,
női férfi kabátok, ruhák, játékok, plüssjátékok, és még
sok minden. . .
Gyere el. . . nézd meg. . . megegyezünk
SZABÓ JOLI - CSERE VIRÁG
• CSOKROK, KOSZORÚK
• VÁGOTT ÉS CSEREPES VIRÁGOK
• AJÁNDÉKTÁRGYAK DÍSZÍTÉSE
• RÓZSADOBOZOK KÉSZÍTÉSE
• MÉCSESEK
ELŐRENDELÉSRE
Telefonszám: 06202290553
Facebook: CSEREVIRÁG (HENYE-BOROSZLÁN)
E-mail: jomasza@gmail.com

Születés
Váradi Blanka
Rubiger Noel
2018.09.08.
2018.09.28.
3260 gramm és 53 cm
3350 gramm és 49 cm
Anya neve: Tajti Kata
Anya neve: Makray Barbara
Apa neve: Váradi Zsolt
Apa neve: Rubiger Balázs
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek!

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

