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Az újszentiváni svábok kitelepítésére emlékeztünk

Május 14-15-én kétnapos programmal emlékeztünk Újszentiván történetének egyik fekete napjára. 70 évvel ezelőtt – 1946.
május 13-án – telepítették ki a falu lakosságának csaknem felét. A ’szentiváni németekre (svábokra) emlékeztünk.
Május 14-én délután 16 órakor az Epreskert Rendezvényházban fogadtunk szeretettel minden meghívottat: akit érdekel
annak a településnek a története, ahol lakik, és úgy gondolta,
hogy méltóan emlékezzünk és tisztelegjünk Újszentiván egykori szorgalmas, szerencsétlen sorsú népcsoportjára. Nagyon
örültünk, hogy azok a családok is elfogadták meghívásunkat,
akiket az élet másfele vitt, és erre a rendezvényre hazajöttek
szülőfalujukba.
A magyar himnusz után Putnik Lázár polgármester úr köszöntötte a vendégeket.
A Kádár-Németh Antalné, Kovács Ferenc és
Bogya Krisztina által felolvasott , a kitelepítettek levélidézeteivel és az általuk írt gyönyörű
veresekkel összeállított emlékműsort Varjasné
Szénási Eszter fuvolán kísérte.( Eszter a nem
régiben elhunyt Józó Antus bácsi és Anna néni
– reményeink szerint – Újszentivánra „visszatelepülő” unokája.)
A sok ember szeméből könnyeket kicsaló emlékműsort a magyarországi németek himnusza
zárta.
Az emlékezés után Nagy Gyuri által főzött finom marhapörkölttel, rengeteg süteménnyel és
sok-sok szeretettel láttunk vendégül mindenkit,
aki megtisztelte rendezvényünket. A estebéd
után a kis néprajzi kiállításunkat nézegetve és a
fényképalbumokat lapozgatva elevenedtek fel a
régi ’szentiváni emlékek.

A program második napja a Keresztelő Szent János
templomban folytatódott. A május 15-én 10 órára
zsúfolásig megtelt gyönyörű templomunkban a
Pünkösdi ünnepi szentmise után itt is elhangzott az
összeállított megemlékezés, majd Miklós Péter történelmi visszatekintése következett.
A megemlékezés után valamennyien kivonultunk a
templom előtti térre, ahol a kitelepítettek emlékére
Gusztáv atya által állíttatott gyönyörű emlék-kopjafát – amelyet Gál Imre faragott – Putnik Lázár polgármester úr és Miklós Péter történész leplezték le.
Gusztáv atya áldása és felszentelése után az önkormányzattól polgármester úr, egyházközségünktől
Váry Zsolt közös koszorúzása következett. Ezután
az emlékezők egy-egy szál virággal tisztelegtek az
újszentiváni svábok előtt.
E tartalmas rendezvény után templomunkban is
sok- sok süteménnyel és szeretettel kínáltuk, akik megtisztelték ezt az emléknapot. A templomban rendezett kis kiállításon megtekinthették a kápolnából, a németek idejéből megőrzött emlékeket.
Ezen a kétnapos rendezvényen sok-sok éve, akár évtizedek óta
egymást nem látott emberek fürkészték egymást, találgatták,
vajon ki, ki lehet? A szomorú eseményre emlékezés egy kellemes, gyönyörű ’szentiváni találkozó lett. Akik eljöttek erre
a rendezvényre, egy megható emlékezéssel, kellemes találkozásokkal, beszélgetésekkel, emlékekkel teli élménnyel mentek
haza. Valamennyien sokáig fogunk ezekre a lélekemelő, szép
napokra emlékezni.
Kádár-Németh Antalné
				

Emlékezzünk Trianonra!
Trianon. Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot, az elkeseredettséget és a tehetetlen
szomorúságot jelképezi! Némelyeknél a kifejezés
a jogos düh szimbóluma is! Ugyanis 1920. június
4 -én, az első világháború végső lezárása során a
győztes nyugat-európai nagyhatalmak a vesztesként kezelt Magyarországra kegyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek!
Elvették tőlünk egykoron nagy és erős országunk
több mint kétharmadát! Ezzel kettészakították
nemzetünket, mivel több millió honfitársunk az új
határokon kívül rekedt.
A diktátum szervesen illeszkedett a más vesztes
hatalmakkal kötött békeszerződések sorába. Az
első világháborút ugyanis több békekötés zárta le,
melyek újraszabták Európa térképét, és összefoglaló néven „Párizs környéki békéknek”hívunk.
Ám valamennyi békekötés közt a magyarokkal aláírt szerződés volt a legszigorúbb és legigazságtalanabb. „Megbüntetett” egy
egész nemzetet, több mint három millió magyar életét megpecsételve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve. Trianon ugyan a magyar fül számára az egyik leggyűlöltebb szó, ám ugyanakkor a dac és összetartozás szimbóluma
is. Bár az erősebb jogán 1920-ban eltiporhattak minket, a magyarság mégis bizonyította - és bizonyítja máig - semmilyen
szerződés, vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét a magyarság ezeréves együvé tartozásának érzését!
A győztes antant nagyhatalmak Magyarországgal 1920 június 4-én kötötték meg a trianoni békét, a versaillei Nagy-Trianon
kastélyban. A békediktátumot a világháborúban győztes antant hatalmak részéről Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország
képviselői írták alá, míg a háborúban vesztes Magyarország részéről - Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston, népjóléti miniszter látták el kézjegyükkel. A példátlanul felelőtlen
szerződés népünkre erőltetése, a magyar nemzet történelmének egyik legigazságtalanabb módon létrehozott és legtragikusabb
következményekkel járó eseménye volt. A diktátum révén ugyanis 1920-ban mintegy 3,2 millió magyar került külföldi országok
területére. Országgyűlésünk 2010. május 31 -én a diktátum aláírásának napját - vagyis június 4-ét - a Nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította.

Buszmenetrend változás
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. június 16-tól (csütörtöktől) Újszentiván települést érintően alábbi országos, elővárosi és regionális menetrend módosítások bevezetését tervezi.
A menetrendi mező “Szeged, Kolozsvári téri ált. isk.” megállóhellyel bővül. A menetrendi mező kezdő megállóhelye Szeged, Kolozsvári téri ált. isk. megállóhely (0,0 km). A megállóhely Szeged, aut. áll. megállóhely előtt 2,2 km
távolságban (0,0 km) található.
Új járat (Szeged, aut. áll. indul 80 6:45 óra, Tiszasziget, alsó érkezik 80 7:06 óra) kerül meghirdetésre,
Új járat (Szeged, Kolozsvári téri ált. isk. indul 80 15:00 óra, Tiszasziget, alsó érkezik 80 15:29 óra) kerül meghirdetésre,
Új járat (Tiszasziget, alsó indul 80 7:09 óra, Szeged, Kolozsári téri ált. isk. érkezik 80 7:38 óra) kerül meghirdetésre,
Új járat (Tiszasziget, alsó indul 80 15:32 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 80 15:53 óra) kerül meghirdetésre.
A Szeged, autóbusz állomásról 20:10-kor induló járat 10 perccel később közlekedik: Szeged, autóbusz állomásról
20:20-kor indul és Tiszasziget-Térvár megállóba érkezik 20:51-kor.
A Tiszasziget-Térvárról 20:42-kor induló járat 10 perccel később közlekedik: Tiszasziget-Térvárról indul 20:52kor, Szeged, autóbusz állomásra érkezik 21:25-kor.
Jelmagyarázat:
naponta
80
80 külön meghirdetés szerint

Ingyenes ruha és cipőosztás
Újszentiván Község Önkormányzata, az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesület és az Újszentiváni Család- és gyermekjóléti
Szolgálat szervezésében a Magyar Vöröskereszt támogatásával 2016. június 10-én (péntek) 15.00 – 18.00-ig, június 11-én
(szombat) 8.00 – 11.00-ig a volt kisiskolában (az új óvoda mellett).

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
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Parlagfű elleni védekezés
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 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.
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!

Dr. Szentirmay Sára, jegyző

Lakossági felhívás
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
várja az Önök javaslatát „Újszentiván Község Díszpolgára” és az „Újszentivánért Díj” cím elnyerésére.
A címre és a díjra javasolhatók azon személyek, akik életútjuk során kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a
község fejlődéséhez; akik kiemelkedő tevékenységükkel
öregbítették a község hírnevét, tekintélyét.
Saját maga vagy közeli hozzátartozója részére kitüntetés
adományozása nem indítványozható.
Az ajánlásoknak tartalmazni kell a javasolt személy nevét, munkahelyét, beosztását, elérhetőségét, a jelölés indokolását, a javaslattevő személy megnevezését, címét, a javaslattevő saját kezű
aláírását, a jelölt Újszentivánhoz való kötődését. A kezdeményezéseket a Polgármesteri Hivatal titkárságára (Újszentiván, Felszabadulás utca 7.) kérjük eljuttatni
2016. június 15-ig.

Egyre nagyobb az érdeklődés a községünkben lévő
albérleti lehetőségek iránt.
Ezért kérjük Önt, ha rendelkezik kiadó házzal, jelezze a Civil Ház 06/ 20 260 7577 - es telefonszámán.

Június 15-én 15.00 órától bőrgyógyászati szűrés lesz az
orvosi rendelőben.
Rendel: Dr. Németh Réka.
Jelentkezhet akinek bárminemű bőrgyógyászati panasza van, illetve a nyár előtt ellenőriztetni szeretné
anyajegyeit. Bejelentkezés: 20/260-7577-es telefonszámon.

CSOK lakossági fórum
2016. május 20-án Bali Csaba a Pillér Takarékszövetkezet képviseletében tartott lakossági fórumot a Családok Otthonteremtési kedvezményéről. Sok új információval lettem gazdagabb. Megtudtam, hogy milyen célokra, mekkora összegű támogatást
lehet igénybe venni, melyek a feltételek, milyen papírok kellenek hozzá. Olyan információkat tudhattam meg, amelyekről
a saját bankom ügyintézője nem tudott tájékoztatást adni. Sajnálattal tapasztaltam, hogy kicsi volt az érdeklődés, kevesen
voltunk, pedig sokakat érint ez a téma, és nem mindenhol adódik ilyen remek lehetőség, ahol ennyit megtudhatunk a CSOKról, az azzal kapcsolatos hitellehetőségekről és még sok másról. Aki nem tudott eljönni, vagy úgy érzi mégis érdekelné a téma,
a Civil Házban tudunk segíteni a tájékozódási lehetőségekről.
Vörös-Pigniczki Diána
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Óvodai hírek
Mini Manó Színház
Egy új színjátszó társulatot ismerhettünk meg ez alkalommal.
Előadásukban A kismalac és a farkas című mesét újszerű feldolgozásban élvezhettük. A tréfás jelenetben szinte minden gyermek részt vehetett, aktív cselekvői voltak a történetnek. Tetszett
nekik a jelmez, amit felölthettek, a katica, a varázsló, a királylány és a többi. Végül mindenki táncra perdült, együtt örültek,
hogy közös erővel sikerült túljárni a farkas eszén.

Anyák napi ünnepség
Május első hetében köszöntöttük az édesanyákat és a
nagymamákat Minden csoport szívhez szóló műsorral és
saját készítésű ajándékkal kedveskedett az egybegyűlteknek. Az anyukák és nagymamák meghatódva, könnyes
szemmel ölelték magukhoz gyermekeiket, unokáikat.

Vadaspark
Mint minden évben az idén is jól sikerült a vadasparki kirándulásunk, ahová néhány szülő is elkísért bennünket. Csodálatos napsütésben sétánk során a gyerekek kíváncsian nézegették az állatokat, és nagy örömmel üdvözölték régi ismerőseiket. Kedvenceik a
szurikáták, a medvék és a keselyűk voltak. A legkisebbek hősiesen
bírták az egész napos kirándulás megpróbáltatásait, de hazafelé a
buszon többen „mély álomba merültek”. Az óvodában várakozó
szülőknek lelkesen mesélték a nap eseményeit.
Köszönjük Putnik Lázár polgármester úrnak, hogy ismét lehetővé tette számunkra ezt a kirándulást.

Karnyújtásnyira a bajnoki címtől

Juhász Lászlóné

Karnyújtásnyira kerültek a lányok a
Csongrád megyei bajnoki cím megnyeréséhez!
A tavaszi idény eredményei:
NLSE Újszentiván - SZEAC: 2 - 0,
NLSE Újszentiván - Székkutas: 5 - 1,
NLSE Újszentiván - SZVSE: 2 - 0,
Újszentiván - Balástya: 0-1,
Újszentiván - Szentes: 4 - 0,
Újszentiván - Nagymágocs: 3 - 0,
Újszentiván - Kiskundorozsma: 1 -0,
Újszentiván - Mórahalom: 1 - 0,
Újszentiván - Hódmezővásárhely FC: 3
-0.
Tabella eleje a záró forduló előtt:
1. NLSE Újszentiván 49 pont
2. Mórahalom 48 pont
3. Nagymágocs 40 pont
Az előny behozhatatlan, nekünk az utolsó helyen álló Szentmihályt kell legyőzni, és bajnokok vagyunk!
2016. május 21-22-én Felcsút - Bicske kupán vettünk részt. A csapat a felnőtt tornán bronzérmet szerzett. A torna válogatottjába különdíjazással Molnár Barbara jutott be az újszentiváni együttesből.

Tóth Gábor, edző
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    Napraforgó Nagycsaládos Egyesület Családi Nap
Május 21-én, a XI. családi napját tartotta meg egyesületünk.
A falut hagyományosan a Classicon KTSE majorettes
lányai ébresztették. A Rákóczi utcán meneteltek végig, a
Mórahalmi fúvós zenekar kíséretében. Sokan csodálták
őket. A focipályán egész kis tömeg várta jöttüket.
A kis ünneplés és pihenő után, a Napos Oldal Alapítvány mutatkozott be, mottójuk „Ismerj meg és fogadd
el”. Lehetőséget adtak a fogyatékkal élő emberek mindennapjaiba való betekintésre gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ki lehetett próbálni a kerekesszékkel
való közlekedést, megismerkedhettek a brei-írással és
Jampi nevű vakvezető kutyával. Interaktív beszélgetésre
és személyes kapcsolatteremtésre is volt lehetőség.
Ebéd előtt az óvodás és a vegyes csoportos sorverseny
résztvevőinek lelkes nézősereg szurkolt. A játékos és
ügyességi feladatokban kicsik és felnőttek egyaránt lelkesen vettek részt.
Az ebédet mindenki nagyon várta. A hagyományoktól eltérően, hamburger volt a menü. A hús előkészítését és megsütését
köszönjük Irge Zsuzsinak, Irge Ágostonnak és Pranjko Zeljkonak.
Ebéd után interaktív elsősegély előadást és bemutatót tartott Nikovics Balázs mentős szakápoló.
Az akadályversenyen hat csapat mérte össze tudását. Voltak nehezebb és könnyebb akadályok egyaránt. Mindegyik csapat
kiválóan teljesített.
A napot csillámtetoválás, hennafestés, lufi hajtogatás, pingpongozás is színesítette. A vattacukor is nagyon ízlett mindenkinek. Nagy Lucának köszönjük, hogy mindenkinek lehetősége volt lovagolni.
Egész nap lehetősége volt mindenkinek az óvónőknél és az
SZKTT Gyermekjóléti munkatársainál kézműveskedni. Sok
szép alkotás született.
A bátor és merész anyukák tánca sem maradhatott el, ami
nagy sikert aratott. A versenyek eredményhirdetését és a
tombolahúzást mindenki izgatottan várta. A rendezvény a
hagyományos szemétszürettel fejeződött be.
Egy nagyon vidám, eseménydús, színvonalas napot tudhatunk magunk mögött.
Révész Rozália , elnök

    A gondozóház hírei

Pünkösd hava bár sok hűvös, esős napot kínált mindenki számára, azért a Rét sori gondozóházban minden héten újabb
kellemes programok várták a hozzánk ellátogatókat. A hónap elején meghívott természetgyógyász előadótól hallhattunk nagyon sok érdekes és hasznos tanácsot egészségünk megőrzéséről, betegségeink kezeléséről a holisztikus szemlélet jegyében.
Összeültünk György napja körül is. Szokásunkhoz híven finom ebéddel, frissen sült kelt kiflivel, sok zenével és jókedvvel
töltöttük a napot.
Figura Józsi bácsi 17-én egy nagy bogrács csülökpörkölttel vendégelte meg az aznap hozzánk látogatókat 93. születésnapja
alkalmából. Természetesen előkerült az elmaradhatatlan hegedű is, melynek kíséretével felcsendültek a régi katonadalok mellett az Akácos út, de
még a Vékony héja, vékony héja… kezdetű nóták
is.
Oszlopos tagunk Tóth Józsefné Erzsi néni is szintén ebben a hónapban ünnepelte születésnapját.
Illatos rózsacsokorral köszöntöttük közösen, kívánva neki jó egészséget, derűs napokat.
A hónapot ismét a már megszokott vendégünk,
Szabó Sándor Reiki mester magvas gondolataival
zártuk. Közösen megtekintettünk egy rövid kis
úti filmet Indiáról, az ősi indiai vallási hagyományokról, majd pedig közösen megbeszéltük a látottakat.
Szent Iván havában is várjuk szeretettel a hozzánk
kilátogató kedves időseinket.
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Tévé + net

Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

5Ft/hó
490
160511-B

Képernyőn minden, amit szeretsz

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD – és az
internet együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves
szerződéssel és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a 1288-as számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel.: (06 62) 459 102
Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

IN_33013304_MAJ_sajto_HD_SzentivaniNaplo_180x240.indd 1

09/05/16 15:52
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Nyári táborok a Civil Házban
A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is rendezünk nyári táborokat, ezzel is segítve a gyerekek hasznos kikapcsolódását.
Táborainkban vidám, kötetlen formában, családias hangulatban és környezetben, szórakozva tanulhatnak a gyermekek naponta
8-17 óráig. Szükség esetén korábbi időpontban is jöhetnek a gyerekek, biztosítunk felügyeletet.
Helyszín: Újszentiván, Civil Ház (Árpád utca 5.)
Korosztály: 5 éves kortól
Ezen a nyáron ismét lesz Ügyes kezek, Fürge lábak, Fotóbetyár, és a nagy sikert aratott Konyhatündér tábor is. Újdonságként
életmód és természetismeret tábort szervezünk. Mindezek mellett négy hétig délelőttönként Várnagyné Sávai Márta által vezetett angol tábor várja a gyerekeket. A kezdő angol nyelvet tanuló kisgyermekek számára játékos, vizuális és élményszerű nyelvoktatást tartunk, amely vakációs kikapcsolódást is nyújt – kis létszámú közösségben. Tábori mondókák, dalocskák megismertetése, a természet szeretetére és az emberi környezet óvására nevelő szókincs és alkalmazás kifejlesztése a fő gondolatmenete a
nyelvi foglalkozásoknak. A gyakorlati élet apró párbeszédeit fejlesztjük, a mindennapi élet helyzeteit utánozva játékosan, kön�nyedén, a zene szeretetére is koncentrálva képezzük a Tábor kis résztvevőit. A Tábor programjában sok szabadtéri és mozgásos
társasjáték is szerepel majd. A kézügyességet és az alkotókedvet, kreativitást illetően pedig számos kézműves foglalkozással – pl.
újrahasznosított tárgyak készítésével – gazdagítjuk, illetve színesítjük a Tábor programját.
Minden héten csütörtökönként 15 órától az újszentiváni családsegítő szolgálat munkatársai kézműves foglalkozást tartanak.
Időpontok:
2016. július 11-15.: „Ügyes kezek” kézműves tábor
2016. július 18-22.: „Fotóbetyár” tábor
2016. augusztus 1-5.: „Konyhatündér” tábor
2016. augusztus 8-12.: „Ezerarcú világ” - életmód és természetismeret tábor
2016. augusztus 15-19.: Fürge lábak - sporttábor
2016. július 11-22-ig és augusztus 1-12-ig délelőttönként angol tábor.
Költségek:
Teljes ellátással (tízórai, ebéd, uzsonna): 10000 Ft/fő/hét
Csak ebéd igénylése esetén:		
8000 Ft/fő/hét
Azoknak a gyerekeknek, akik nem kérnek ellátást, csak a szakmai programokon vesznek részt 5000 Ft/fő a részvételi díja.
A heti csoportok maximális létszáma tizenöt fő.
Nincs jelentkezési határidő, a gyerekeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni.
Jelentkezni és bővebb információkat kérni a Civil Ház 20/260-75-77-es telefonszámán vagy a civilhaz@ujszentivan.hu
email címén lehet.
A részvételi díjat befizetni és a jelentkezési lapot leadni a tábor megkezdése előtti héten szerdáig kell. (ezek hiánya kizáró ok)

    A Civil Ház programja

Június - Július
9 - ig 8.00 19.00
6.
17.00
18.00

Katolikus búcsú

A Keresztelő Szent János Katolikus templom felszentelésének
4. évfordulóján június 26-án 10 órakor lesz a
a búcsúi ünnepi szentmise.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk:
Gusztáv atya és Egyházközösségünk

Képzőművészeti kiállítás
Nyugdíjas Egyesület
Nyárközép Színjátszó Kör

7.

18.00
18.45
19.00

Hagyományőrző gyermekcsoport
Jóga
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre

13.

18.00

Nyárközép színjátszó Kör

14.

18.00
18.45
19.00

Hagyományőrző gyermekcsoport
Jóga
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre

15.

17.00

Bibliakör

20.

18.00

Nyárközép Színjátszó Kör

21.

18.00
18.45
19.00

Hagyományőrző gyermekcsoport
Jóga
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre

27.

18.00

Nyárközép Színjátszó Kör

28.

18.00
18.45
19.00

Hagyományőrző gyermekcsoport
Jóga
Újszentiváni Hagyományőrzők Köre

29.

17.00

Bibliakör
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Rejtvény

Falunapi előzetes

Az e havi faladványunk első hallásra egyszerűnek tűnhet. Hajtsunk
félbe minnél többször egy papírlapot. Bármekkora méretű, bármilyen papírból. A nyeremény azé, aki legtöbbször összehajtja. A megoldás, csak a készre hajtott, bemutatott művel érvényes. A leadási
határidő: 2016. június 16.
Rejtvényünk helyes megfejtői között egy palack bort és csokoládét
sorsolunk ki.
Májusi számunk megfejtése: krizantém virága
Helyes megfejtés Sári Nikolettől érkezett, aki az Óré Mihály által
felajánlott virágpalántát nyerte meg.

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.
Czékmán István, Gránási Péter Pál,, Heinrich
Antal, Horváth Andrásné, Jernei István,
Pataki Ferenc, Suta Györgyné, Tímár Mihályné,
Veszelinov Mladenné

Idén 2016. július 1-2-3-án szervezi meg
Újszentiván Község Önkormányzata
a hagyományos Falunapot.
Várható programok:
Lufitekerés
Hennafestés
Ugrálóvár
Sagway
Söprögető
Vesszőkosaras forgó
Fa népi játékok
Utcák közötti focibajnokság
Grillverseny
Büfé

Sztárfellépők:
Gáspár Laci

Kristóf Katalin és Milán

Házasságkötés
2016. március hónapban házasságot kötöttek:
Wágner Gabriella és Kuluncsics Dusán
Egedi Edina Piroska és Czibere László
Ristic Dejana és Pranjko Nenad

A program folyamatosan bővül, figyelje
a szórólapokat valamint Újszentiván és a
Civil Ház Facebook oldalát.

2016. május hónapban házasságot kötöttek:
Graszl Szilvia Gizella és Auth Gusztáv Tamás

Kovács Józsefné (Rákóczi utca 52.)

Halálozás

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/ 277 021
Szerkesztőbizottság : Bogya Kriszta,
Magyar Mária, Vass Imre
Nyomdai előkészítés: Balogh Istvánné,
Bogya Kriszta
Nyomdai kivitelezés: Innovariant
Nyomdaipari Kft.
Fotók: Bogya Kriszta, Magyar Mária
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban
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