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MEGJELENIK HAVONTA

Egyszer volt, hol nem volt...
Ötödik óvodabál, mely egyben az első is
November 23-án ötödik alkalommal került megrendezésre Újszentivánon az óvodabál, és első alkalommal Újszentiváni Tölgyfa Óvoda néven. Több mint 170-en gondolták úgy, hogy szombat este
a Disney témájú óvodabálban a helyük. Kitettek magukért az óvoda dolgozói, meseszép díszítések,
asztali díszek, Disney fotófal, hangulatvilágítás, tűzshow, óvodásokról készített „hamala” videó, szülők tánca, az óvodai dolgozóinak „Bözsike mindent elintéz” című műsora, eszem, iszom, tánc, jó
hangulat várta a bálozókat. Az összes tombola elkelt, és a felajánlások széles skálájának köszönhetően az ajándékokból szinte mindenkinek jutott valami. Reméljük, a befolyt összegből megvalósul a
bejárat tetővel való lefedése. Köszönjük mindenkinek a támogatást.
Kraszkó Emese

Volt egyszer egy mesebeli Ovibál

Proramajánlónk

Adventi program és ünnepi miserend:

December 2-án (vasárnap): 8.30 órakor szentmise, 15.30-kor
Advent első gyertyáját Karitász csoportunk gyújtja
December 8-án (szombaton): 7 órakor Roráté (hajnali mise)
December 9-én (Vasárnap): 8.30-kor szentmise, 15.30-kor Advent
második gyertyáját Plébános úr és Polgármester úr gyújtják
December 15-én (szombaton): 7 órakor Roráté (hajnali mise)
December 16-án (vasárnap): 8.30-kor szentmise, 15.30-kor Advent
harmadik gyertyáját a gyerekek gyújtják
December 22-én (szombaton): 7 órakor Roráté (hajnali mise)
December 23-án (vasárnap): 8.30-kor szentmise, 15.30-kor Advent
negyedik gyertyáját a Civilszervezetek gyújtják, Pásztorjáték a
Hagyományőrzők előadásával
December 24-én: 22 órakor Karácsony éjféli mise
December 25-én: 8.30-kor ünnepi szentmise
December 30-án (vasárnap): 8.30-kor szentmise
December 31-én (hétfőn): 8.30-kor évvégi hálaadó szentmise
Január 1-én:(kedden): 8.30-kor Újévi ünnepi szentmise
Szeretettel várunk mindenkit:
Csaba atya és Egyházközösségünk

Adventi hívogató

Ahogy az idő egyre hidegebbre és morcosabbra fordul, az
emberek szívébe beköltözik lassacskán a melegség és meghittség érzése, és a napok múltával egyre inkább várjuk már
az advent időszakát, mely talán az év egyik legszebb ünnepét készíti elő.
Amikor meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún,
kezdetét veszi a várakozás, a Jézus születésére való lelki felkészülés 4 hétig tartó időszaka.
Csaba atya, Egyházközösségünk és Karitász csoportunk
Wass Albert: Karácsonyi verséből idézve hív minden
kedves újszentiváni lakost ezekre a szép lélekemelő ünnepi
pillanatokra:
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!
				 Kádár-Németh Antalné

Újszentiván Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2018. december 15-én, szombaton, az Epreskert Rendezvényházban megrendezendő

Falukarácsony ünnepségre

Programok:
15:00 – Közös fenyőfa díszítés az újszentiváni óvodások és
a Hova-tovább tanoda tanulói közreműködésével, majd a
Fenyőfa köszöntése.
16:00 -„Az

óriási meglepetés”

–

a

Látványszínház

gyere-

keknek szóló előadása.

17:00 – A Top Dance Tánciskola, a Szivárvány Ifjúsági
Színjátszókör, a Nyárközép Színjátszókör, az Újszentiváni
Nyugdíjas Egyesület és az Újszentiváni Hagyományőrzők
Köre műsorai.
17 órától 18:30-ig a gyerekeknek játszóház.
18 órától Tanoda záró
18

órától

Pleskavica,

grillkolbász, citromos tea, forralt bor várja az idelátogatókat a készlet

erejéig.

Az étkek csak helyben fogyaszthatók.

Az adventi asztalokról karácsonyi ajándéktárgyak, dekorációk
vásárlására lesz lehetőség.
A hangulatról és a zenéről mi gondoskodunk.
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Az 55. Évfordulós osztály találkozója
Október 27-én 11 órától gyülekeztünk a Szentiván Vendéglőben. Először
az újszentivániak, majd lassan személyautóval, autóbusszal érkeztek Szegedről, Üllésről, Balatonfüredről…Volt, aki 50 éve elkerült Újszentivánról, azóta nem találkoztunk. Volt, aki egyedül, párjával, leányával érkezett.
Sajnos többen már párjuk nélkül, magányosan élnek. Egykori 25 fős osztályunkból 4-et nem találtunk meg, 4-en, sajnálatos módon, már nincsenek
az élők sorában, 2-en elutaztak, emiatt nem tudtak eljönni. 3-an egyéb elfoglaltságuk miatt nem jelentek meg. Érkezésünk után, gyönyörű októberi
napsütésben, a Kossuth utcán sétáltunk át egykori iskolánkba. Köszönetet
mondunk minden közreműködőnek, akik szombat lévén a déli órákban bejöttek, és bemutatták nekünk az épületek mai funkcióját. Köszönjük Temesvári Zsuzsinak – aki a főépületben működő Rehabilitációs Panzió szép helyiségein vezetett végig minket. Pawlowski Katinak, a sportcsarnok bemutatásáért (volt köztünk, aki a csarnok helyén még a gyakorló kertünket látta utoljára). Hollósné Mariann az Újszentiváni
Csokoládé Műhely rejtelmeibe avatott be minket, Málbáski Náda pedig az Epreskert Vendégház megtekintését tette nekünk lehetővé.
Nagyon jó volt az iskolaudvaron nosztalgiázni, ahol régebben játszottunk, labdáztunk, fogócskáztunk, bújócskáztunk, tornáztunk
és sorakoztunk, amikor becsöngettek. A szállóról a Damjanich utcán sétáltunk vissza a vendéglőbe, ahol az előre megrendelt,
finom ebéddel vártak bennünket. Köszönjük Halász Erikának! Az ebéd előtt néma felállással, tisztelettel emlékeztünk elhuny
osztálytársainkra, tanárainkra. A finom ebéd elfogyasztása után nagyon kellemes délutánt töltöttünk együtt. Sok-sok régi emlék
jött elő, amelyet az újszentiváni képgyűjteményem átlapozása tett még színesebbé. Búcsúzáskor még néhányan átsétáltunk díszes
új templomunkba is, amit szívesen mutattam meg. Megegyeztünk, hogy megpróbáljuk megkeresni négy társunkat, és jövőre is
találkozunk. Keressük Boldizsár Annát, Bába Ilonát, Fodor Emőkét és Simon Györgyit.
Kádár-Németh Antalné

Képek rendelhetők
Felhívjuk kedves nyugdíjasaink figyelmét, hogy a Szépkorúak világnapja alkalmából megrendezett eseményről készült
képeket a Civil Házban rendelhetik meg, személyesen, nyitvatartási időben!
Várjuk Önöket sok szeretettel a képek megtekintésére, és megrendelésére!

Bemutatkozik közösségünk formálóinak új tagja
„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy miután kikerültem az iskolapadból egy hónap sem telt el és máris találtam
munkát. Ez év augusztus elsején kezdtem az Újszentiván
Községi Önkormányzatnál, mint pályázati ügyintéző.
A pályázatírói részen épp úgy nagy a pörgés, mint a hivatal
többi részén. Párhuzamosan több projekt is fut, melyek fonalát nem volt könnyű felvenni. Munkám során mindig újabb
és újabb helyzetekkel, kihívásokkal találom szembe magam.
Szerencsére a kollégák kedvesek és segítőkészek, így nem is
volt kérdés, hogy sikerült gyorsan beilleszkednem.
Diplomamunkámat Újszentivánról, pontosabban az újszentiváni lakosokról írtam. Mindig is érdekelt saját településem
sorsa. Szeretem a falut és az itt élő embereket, így nem is kérdés, hogy szeretnék hozzájárulni Újszentiván fejlődéséhez.”
Bartalos Balázs, geográfus

Bónusz mézeskalács

Hozzávalók / 6 adag
A máz:
30 dkg margarin
A tésztához:
2 db tojásfehérje
250 ml méz
1 kg finomliszt
30 dkg porcukor
3 db tojás
30 dkg porcukor
3 teáskanál szódabikarbóna
14 g mézeskalács fűszerkeverék (1 tasak)
Tapasztalataim:
A tészta elkészítése:
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a 1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze, majd jöhet
legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dol- a tojás, a méz és a picit megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg
gozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk.
kapunk, nem ragad, nem émelyítően édes, kellemesen 2. 3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5-1 cm-es vastagságúra
fűszeres, kiválóan nyújtható. Sütés után rögtön puha a tésztát. Kiszaggatjuk, sütőlemezre tesszük, ne szorosan, mert sülés
marad. Nagyon fontos, hogy 10 percen túl ne süssük. közben összenőnek. 180°C-os, előmelegített sütőben sütjük.
Úgy tűnik, hogy még picit nyers a teteje, de ha kivet- A máz elkészítése: 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 30
tük, pár perc után szilárd lesz.
dkg porcukrot apránként hozzádolgozunk, és keményedésig keverjük.
sütési hőfok: 180°C
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Újszentiváni "Hova Tovább Tanoda"
Az idei év végén, 2018. december 31-én Tanoda projektünk véget ér. Az elmúlt 18
hónapban az Újszentiváni „Hova Tovább Tanoda” számos eseményt valósított meg.
A tanoda alapvető céljai:
Az iskolai lemorzsolódás megakadályozása
Tanulástámogatás
Fejlesztő tevékenységek (szövegértés, matematika, idegen nyelv stb.)
Szociális kompetenciák fejlesztése
Szabadidős tevékenységek, kulturális események megvalósítása
Közösségépítés elősegítése
A programban 30 fő célcsoporti személy vett részt, melyből - 70%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-a hátrányos helyzetű, 30 %-a roma
származású.
A DARU Közhasznú Egyesület a Széchenyi 2020 program Tanoda programok támogatása felhívásán 18,85 M Ft támogatásban
részesült a „Hova Tovább Tanoda” program megvalósítására.
Az Egyesület projektzáró rendezvényét az Újszentiváni Rendezvényházban tartja 2018. december 15-én, 18.00 órai kezdettel.
Az Újszentiváni Önkormányzat a program idejére a Civil Házat bocsájtotta rendelkezésre a működés helyszínéül.
További Információ: DARU Közhasznú Egyesület, 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Mobil: +36-30-846-74-18

Figyeljünk környezetünkre

Tisztelt Lakosok!
Elérkezett a tél s vele együtt a fűtési szezon, ezzel együtt pedig
már hallható a médiában, hogy az Alföldön sok helyen – így
bizony Szegeden is – rossz a levegő minősége. Nyilván
egyrészt az időjárás lehetne segítségünkre, hiszen a szélcsendes
időben óhatatlanul rosszabb a levegő minősége. Amit viszont
mi is megtehetünk, hogy vigyázunk arra, mi kerüljön, illetve
ne kerüljön a kazánba. Kérek mindenkit, hogy semmiképpen
ne égessenek műanyagot! Sokkal nagyobb kárt okozunk ezzel
magunknak és a környezetünknek, mint amekkora meleget
tudunk belőle kinyerni. Rengeteg káros anyag kerül a levegőbe,
amelyek súlyos betegségeket okozhatnak.

Sportpark kivitelezése

A Nemzeti Sportközpontok jóvoltából idén novemberben kezdődött meg a „B” típusú Sportpark kivitelezése az újszentiváni
focipálya és az öltöző közötti részen. A sportpark nettó hasznos
alapterülete 70m2. A nyolcszög alakú alapterületre 10 db eszköz lesz telepítve (2 db fekvőtámaszkodó, 3 féle húzódzkodó, 1
db fellépő egység, 1db tolódzkodó, 2db hasizom erősítő és 1 db
létra függeszkedő). Az eszközök által biztosított sportolási lehetőségek kiválasztása a hazai hasonló funkciójú létesítmények
használati tapasztalatai alapján került meghatározásra.

Kérem Önöket, óvjuk meg környezetünket egy élhetőbb,
tisztább jövőért!
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára,jegyző
Bemutatjuk - a NOEL Rehabilitációs Panzióban elérhető új és hatékony kezelésünket!
Szelektív izomkezelés, izommozgatás!Fájdalomcsillapítás bőrön keresztüli idegstimulációval! Iontoforézis, hatóanyag bevitele a bőrbe!
Jöjjön el hozzánk, kérje ki szakorvosa, háziorvosa véleményét is, azonban ezen tünetekés betegségek esetén a kezelés biztonsággal
végezhető. Pacemakerrel rendelkezők, lázas
vagy daganatos betegségek esetén kizárólag
kezelőorvosa véleménye alapján kezeljük.
Elérhetőségeink: +36 70/535 9621
Újszentiván, Kossuth u.15.

Vajon mit rejt ez a QR-kód?
Használja okostelefonja kódleolvasóját, és kerüljön egy lépéssel
közelebb a megfejtéshez!

Tisztelt lakosok!
A sorozatos bejelentések és a sajnálatos hiába tett panaszaink miatt polgármester úr kérésére megkerestem a Dakk Zrt. felsőbb
szervét az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Válaszukban arról tájékoztattak, hogy a buszok minden esetben a menet
közben fellépő műszaki hibák miatt estek ki a forgalomból, és ezért kerülhetett sor a járatok sorozatos késésére illetve e miatt kellett
gyorsan újratervezni a kieső buszok pótlására a menetidőt. A problémára a jelenleg is folyamatban lévő új buszok beszerzése jelenti
a megoldást. Az ebben az évben már beállításra kerülő buszokon kívül a Dakk Zrt. 2019. évben 18 db szóló normálpadlós , 54 db
szóló alacsonypadlós, 58 db alacsony belépésű, 23 db csuklós alacsonypadlós és 3 db emelt/normálpadlós autóbusz beszerzését
fogja megvalósítani, remélve, hogy a színvonal így emelkedni fog.
Lényegében türelmet kértek, és ígéretet tettek arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a bejelentéseket és a szolgáltatás színvonalát.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző
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Pályázataink
Újszentiván gazdasága tovább fejlődhet az új agrárlogisztikai
csarnokkal
A Széchenyi 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
„Helyi gazdaságfejlesztés Újszentivánon” névvel illetett beruházással 75 000 000
forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból új agrárlogisztikai csarnok épült Újszentivánon.
A támogatási döntés 2017.05.01-jén került pozitív elbírálásra, melyet követően
2018.-ban a közbeszerzési kiírást és a vállalkozási szerződés megkötését követően
megkezdődtek a beruházás első mozzanatai.
Az Újszentiván Községi Önkormányzat azzal a céllal pályázott,
hogy a barnamezős beruházás új
funkciót adjon a ki nem használt, külterületi 052/3 helyrajziszámú területnek. A
régi lokátoros laktanya területén már így is több gazdasági vállalkozás található. A
településvezetés kinyilvánította azon szándékát, hogy Szeged közelsége miatt, illetve
a helyi gazdálkodások fejlődési lehetőségei miatt a laktanya területén fejlesztéseket
kíván megvalósítani annak érdekében, hogy a település vonzóvá váljon a vállalkozások számára. Ez érthető, mivel a település lélekszáma párhuzamosan növekszik az ide
bejelentett vállalkozások számával. A kialakításra került komplex csarnok lehetőséget
ad a helyi vállalkozásoknak raktározási és termelői tevékenységükhöz, amit bérleti
díj fejében vehetnek igénybe. A beruházás utat nyit a vállalkozások fejlődéséhez.
Mindemellett az új épület korszerű, XXI. századi agrárlogisztikai csarnok, mivel akadálymentesített és megújuló energiaforrásokat igénybe vevő, szigetelt épület.
A zöldítés során fasorok beültetése történt.
A tárolóépület 475,15 m2 területű, 12 m belső méretű acélszerkezetű egyedi csarnokrendszer. Az épület burkolata szendvicspanel rendszerű. A csarnokban helyet kap
egy szociális blokk és egy gépészeti rész, a szociális blokkon belül iroda, teakonyha,
öltöző, tusoló és WC is kialakításra került.
Újszentivánon egyre több a környezetbarát önkormányzati épület
A Széchenyi 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
„Energetikai korszerűsítés Újszentiván középületeiben” névvel illetett beruházással
75 000 000 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból 3 önkormányzati
épület újult meg.
A projekt illeszkedik az önkormányzat környezettudatos politikájához, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés megvalósításához – vagyis: „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a
saját szükségleteiket”.
Mindhárom épületnél korábbi pályázatból az építészeti felújítás már elkészült, most
az elavult gépészeti rendszerek cseréje valósult meg a mai kor követelményeinek
megfelelően korszerű, energiahatékony megújuló energiát hasznosító rendszerekkel.
A beruházás keretében 3 önkormányzati épület energetikai felújítása történt:
1. A Polgármesteri Hivatal épületében a jelenlegi konvektoros fűtés elbontásra került, elyette levegő-víz hőszivattyút építettünk be fan-coil rendszerrel, ezzel egyúttal az épület hűtése is megoldható, illetve
a használati melegvíz előállítását is elvégzi. A villamos energia igény fedezésére 10 kW-os napelemes rendszert szereltünk
be. A belső zárt folyosóra jelenlét érzékelővel LED világítás lett kiépítve a meglevő lámpatestek helyett.
2. A Polgármesteri Hivatal udvari épület gázkonvektorai elbontásra kerültek, e helyett kondenzációs gázkombi kazán lett
beépítve radiátoros fűtéssel, termosztatikus szelepfejjel.
3. A Közösségek Házánál jelentős felújítást végeztünk.
A fűtés-hűtési igény fedezésére geotermális szondás hősivattyú
lett beépítve padlófűtéssel és mennyezet hűtéssel. ezzel együtt
elvégeztük a padló hőszigetelését is. A többlet villamos energia fedezésére 10 kW-os napelemes rendszer került a tetőre.
A belső felújításokkal együtt a világítást LED fényforrásokra
cseréltük.
Ezzel mindhárom épület korszerű közel nulla energiaigényű épületként minimális fenntartási költséggel üzemeltethető.
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Novemberből-decemberbe
Karácsonyra angyalt küldök
Elküldök egy angyalt, hozzád szeretettel,
ez egy csepp ajándék, neked szántam vedd el!
Ez a kicsi angyal feladatot kapott,
mától aranyozza be mindegyik napod!
Vigyázzon szívedre, mások meg ne sértsék,
gonosz, rossz érzések soha ne kisértsék.
Bármerre is mennél óvjon, védjen téged,
tegyen róla, legyen jó az egészséged!
Vigyázzon, a világ neked sose ártson,
vidítson jó kedvre szilveszter, karácsony!
Találd meg a békéd, örülj az életnek,
legyenek körödben mind, akik szeretnek!
Verseim kísérjék mindennapjaidat,
legyen a lelkedben megértés, tapintat!
Teljesüljenek be régóta várt álmok,
angyal által őrzött ünnepet kívánok!
/Aranyosi Ervin/

Kedves megfejtőink!
Rejtvényünk megoldásához, tudásukon kívül, okostelefonjukra is szükség lesz. A megfejtéshez szükséges meghatározások
újságunk oldalain, QR-kód formájában vannak elhelyezve.
Kellemes időtöltést kívánunk a játékhoz!
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
/A Civil Ház dolgozói/
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KEDVES DECEMBERI 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.
Decemberi szülinaposok:
Baráth Józsefné, Földesi György, Hódi Mihályné, Kabók József, Kerekes Ferenc, Magyar Pál, Putnik Dafina, Putnik Demeterné,
Székelyhidi Miklós

Születés
Pomázi Zoltánné, Putnik Lázár, Pomázi Dóra és Pomázi Viktória

Pomázi Viktória
Szeged, 2018.11.16.
Súly: 3380g, Hossz: 49cm
Anya neve: Pomázi Dóra

Csánki Lotti Szimonetta
Szeged, 2018.11.07.
Súly: 3460g, Hossz: 49cm
Anya neve: Fazekas Bernadett
Apa neve: Csánki László

Csánki László, Csanádi Erika, Fazekas Bernadett és Putnik Lázár

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!
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Zajlik az élet az óvodában
Zenés, színházi előadások és érzékenyítés jegyében telt a november az Újszentiváni Tölgyfa Óvodában

Intézményünkbe november 13-án a
Civil ház szervezésében Kecskemétről
érkezett egy színi társulat, melynek
műsorán az újszentiváni bölcsődések
is részt vettek. Az együttes előző fellépéséből adódó időbeli csúszást az óvoda nagycsoportosai mentették meg,
rögtönzött műsorukkal. Az ingyenes,
Márton-napi témájú zenés, hangszeres
és interaktív produkciót mind a nagyobbak, mind az apróságok nagyon
élvezték, így egy újabb élményekben
gazdag napot tudhatnak a hátuk mögött a gyermekek. November 14-én a
Grimm-busz színház érkezett intézményünkbe, akik most sem hazudtolták meg magukat, fergetegesen jó hangulatú, humoros előadásuk, mely a „Hetet ütött egy
csapásra” címet kapta, a gyermekek és a felnőttek arcára is széles mosolyt csalt.
November 21-én az Árbóc Egyesület két tagja látogatott el az óvodába,
melynek célja többek között az érzékenyítés és sérült emberek élethelyzeteinek, kihívásainak bemutatása. Ebből az apropóból Farkas László (mozgássérült), Kurucsai Szabolcs (látássérült), na és persze Elvis – a vakvezető
kutya - érkezett a gyermekekhez, hogy megpróbálják játékosan megértetni életük kihívásait. Mindezt pedig derűsen, jókedvűen, az elfogadást,
érzékenyítést előtérbe helyezve. A tanulságos délelőtt zárásaként minden
csoport átadta saját ajándékát.

Ahogy ők mondják: „Akarattal és másokkal összefogva a kihívások
leküzdhetők.” – és tényleg, ha valaki kételkedett volna, megmutatták,

hogyan lehetséges is mindez.

Kraszkó Emese

Adventi kézműves foglalkozás
Idén, Advent előtt nem sokkal, ismét megrendeztük a hagyományos karácsonyi kézműves foglalkozásunkat a Napraforgó Nagycsaládos Egyesület közreműködésével. Számos szép ajándék és díszecske született, amiket a gyerekek nagy örömmel mutogattak,
majd vittek haza. Volt, aki a lakást ünnepibbé varázsolni, mások pedig ajándékként készítették, szeretteiknek.
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Mennyei megye IV.
Újszentiván SE - Fábiánsebestyén KSC: 11-0 (6-0)
Bódy P., Tóth B., Terhes Z.(Túri A.), Tóth G., Zlatóczky
L.(Sándor G.), Jaksa T.(Schreier P.), Tranger Zs., Harcel
L.(Szeri L.),Kiss M.(Zádori G.),Volenter T., Molnár G.
Góllövők: Zlatóczky L. (1), Tranger Zs. (4), Kiss M. (3),
Volenter T. (3)
Újszentiván SE -TömörkényKSE: 2-1 (1-1)
Bódy P., Harcel L.(Jaksa T.), Tóth B., Tóth G.,
Túri A., Zatóczky L., Tranger Zs.(Schreier P.),
Molnár G., Miksi Cs., Borsi L., Volenter T.
Góllövők: Zlatóczky L. (1), Volenter T. (1)
Újszentiván SE - Ópusztaszer SE: 5-3 (2-1)
Kozák D., Szeri L., Tóth G., Túri A., Putnik L. (Zádori G.),
Jaksa T., Tranger Zs., Miksi Cs., Molnár G., Kiss M., Volenter T.
Góllövők: Tranger Zs. (1), Kiss M. (2), Volenter T. (2)
Domaszék SK - Újszentiván SE: 3-6 (2-4)
Szeri L. (Zádori G..), Terhes Z. (Harcel L.), Tóth G., Túri
A., Zlatóczky L., Jaksa T., Tranger Zs., Schreirer P., Miksi
Cs., Kiss M., Volenter T., Bódy P.
Góllövők: Miksi Cs., Volenter T. (3), TranferZs., Kiss M.
Játékos-edző: Tóth Gábor
Az Újszentiván SE a Csongrád Megyei IV. osztályban a
15. forduló után 30 ponttal a második helyen áll.

Tűzifa igénylés
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy tűzifa igénylésüket
2018. december 15-ig adhatják le a Polgármesteri Hivatalban,
Pintér Mónikának (ügyfélfogadási időben).

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

