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MEGJELENIK HAVONTA

2019 a Merkúr éve, a február pedig a havazások és a hideg idő maradásának hónapja lesz.
TISZTELT JANUÁRI ÉS FEBRUÁRI 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.
Balogh László, Balogh Lászlóné, Barna Sándorné, Bodzán Balázs, Gorjanácz Velimirné, Kádár-Németh Antal, Kiss Lajosné,
Naszradi Józsefné, Orcsik Gábor, Perényi György, Pokornyi János, Putnik Vojin, Radics Lajosné, Suta György, Temesvári Károly,
Veszelinov Dániel, Farkasinszkiné Szél Sára, Förster Mária, Gáspár Jánosné, Gyuris Istvánné, Kökény Ferencné, Lengyel Gizella, Mészáros Sándorné, Putnik Sándor, Szabó Sándorné, Széll Dezsőné, Szögi Zoltán, dr. Talpai János, Tóth Mihályné, Vecsernyés Kálmánné
B.Ú.É.K.!
2019 a Merkúr éve!
"Az asztrológiai hagyomány szerint minden évnek megvan a maga
uralkodó bolygója. A 2019-es esztendő a Merkúr jegyében telik, amikor a kapcsolatok különösen fontossá válhatnak. A régi ismeretségek mellett újabbakat köthetsz, de olyan emberekkel is kibékülhetsz,
akikkel talán hosszú évek óta haragban állsz. A Merkúr olyan igazán
gyümölcsöző kapcsolatok építését támogatja, amelyekre a sors más
esztendőkben nem nyújt lehetőséget, és amelyeknek az életed bármely
területén hasznát veheted. A Merkúr évében a tanulás, az új tudás elsajátítása is különösen hangsúlyos lesz. Ha még vagy ismét tanulsz,
most szinte komolyabb erőfeszítést sem kell tenned a sikerért, könnyedén sajátíthatod el a tudást, hiszen agyad szivacsként szívja magába az
új információkat."
Forrás: Izing Klára, asztrológus (Forrás: NLCafé.hu)

A mi kis falunk az idei tél alkalmával is legszebb arcát mutatta. Ha még több képre kíváncsiak magáról a faluról, vagy a falu
eseményeiről szeretnének naprakész információkat kapni, kövessék Újszentiván és a Civil Ház hivatalos Facebook oldalát!
Aktualitások, közelgő események, időjárás, meglepetésötletek, a falu hírei egy helyen, csokorba foglalva Önnek.
Olvasson bele újságunkba és tudjon meg többet!

Szpomenka Putnik festőművész III. önálló kiállítása
Újszentiváni születésű Szpomenka Putnik festőművész III. önálló kiállítása nyílt
2018. november 8-án Szegeden a Nemzetiségek Házában. (Szeged Osztrovszky u. 6.) A Budapesti Szerb tannyelvű gimnázium és az Újvidéki
egyetem elvégzése után Szerbiában a Zombori diákotthonban dolgozott.
Az ott működő képzőművészeti élet magával ragadta, és festeni kezdett.
Az alkotást szabadulásként élte meg, amely segítette kiszabadulni a hétköznapok szürke világából. A mindennapi feszített alkotási vágya, kreatív
tevékenységet igénylő személyiségének a legjobban a festészet adott örömet. Az Újszentivánról indult alkotóművész Zomborban talált otthonra,
ahol ma is, régen is sok kiváló akadémiai végzettségű valamint autodidakta
festő dolgozott, és alkot ma is. Putnik Szpomenka a zombori amatőr festők csoportjának–Likovna grupa ’76–aktív tagja, festőtáborok szervezője és
résztvevője, továbbá a csoport kiállításainak szorgalmas szervezője.

Szpomenka Putnik festőművész

Éltető ereje a tett, a mozgás, amely festményeinek fontos motivációja, a színek mozgása és egymásra találása.
Első munkáit pasztellkrétával készítette, amelyek csendéletek, tájképek voltak.
Későbbi képein megjelentek az ókori szobrok utánérzései, majd egyre jobban rátalál az önkifejezés színesebb, dinamikusabb változatára: az absztrakcióra. Itt azonban
már a sötétebb tónusok dominálnak, de a vágy vöröse mindig jelen van a művein.
Legújabb korszaka egy újabb metamorfózis, amely a kimerészkedés a megnyílt egek
és szivárványszerű nagy ívelés, az örök szabadságvágy beteljesülésének bátorságát vis�szhangozza.
Szerkesztette: Dunai József, Dr. Silling István, ny. egyetemi tanár ismertetője alapján.

Advent

2018 november végén a tél ünnepi programját az Adventi koszorú összerakásával és közös díszítésével kezdtük. Advent első gyertyáját Karitász
csoportunk tagjai gyújtották meg. Szombatonként rorátékon (hajnali
miséken) vettünk részt.
A második héten a szentivániak kedvencét, a Betlehemet szállítottuk és
raktuk össze–gyerekek és felnőttek nagy örömére.
Második Adventi gyertyánkat Putnik Lázár polgármester úr és Gyenes
Csaba plébános úr gyújtották meg.
December közepére vastag hó lepte be Újszentivánt. A nagy hóban az
Ábrahám Csaba által felajánlott három fenyőfa kivágásához és a templomhoz szállításhoz önkormányzatunk segítségét kellett kérni. Egyházközösségünk köszönetet mond Ábrahám Csabának a gyönyörű fenyőfákért,
Balla Csabának és kis csapatának a segítségükért.
Harmadik–rózsaszín gyertyánkat a ’szentiváni angyalkák gyújtották meg. Aranyos szereplésükkel emelték az ünnep fényét.
Köszönet az óvodai dolgozóknak és a szülőknek, hogy elkísérték a nagy hidegben az apróságokat.
Utolsó héten díszítettük a fenyőfákat templomon kívül és belül.
Negyedik–a béke gyertyáját az újszentiváni civil szervezetek képviselői gyújtották. Gyertyagyújtás után Hagyományőrző Egyesületünk a Pásztorjátékot mutatta be templomunkban. A koszorú gyertyáival körbeértünk, ami a Karácsony közelségét és az összetartozást
is szimbolizálja: egyházi szervezetek, civil szervezetek, gyerekek, vezetőink és mindannyian újszentiváni közösségbe tartozunk.
Egyházközösségünk hálás köszönetet mond mindenkinek, aki felajánlásával, munkájával, szereplésével, sok-sok süteménnyel segítette
az ünnepek lélekemelő szépségét. Köszönet mindenkinek, aki megtisztelte rendezvényeinket.
Kádár-Németh Antalné

Magányosok Karácsonya
December 14-én Karitász csoportunk ötö- Az újszentiváni óvodások műsora
dik alkalommal rendezte meg a várva-várt
Magányosok karácsonyát.
Révész Rózsika, polgármester úr és plébános
úr köszöntője után kis óvodásaink karácsonyi
műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Akik
elfogadták meghívásunkat, szeretettel láttuk
vendégül.
Karácsonyhoz közeledve halászlét, túrós
csuszát és diós-mákos bejglit szolgáltunk
fel.
Távozáskor mindenki kapott egy-egy kis karácsonyi ajándékot. Polgármester úr és plébános úr társaságában kellemes beszélgetéssel telt el a délután. Rendezvényünk részben pályázatból, részben önkormányzati és plébániai támogatásból valósult meg.		
							Kádár-Németh Antalné
2 - 2019. február - Szentiváni Napló

"Decemberben történt"
Óvodánk életében az év utolsó hónapja mindig mozgalmasan telik.
Ez idén sem volt másként!
A gyermekek már nagyon várták a Mikulást, némelyikük már szeptemberben tudta milyen verssel és énekkel fogja elkápráztatni Szent Miklós utódját. December 6-án a délelőtti órákban egyszer csak varázslatos csengőszó
kíséretében meg is érkezett a piros ruhás. Érdekesség, hogy a hangja nagyon hasonlított a Polgármester Úr hangjához, de ami ennél is fontosabb
sok-sok finomsággal jutalmazta a gyermekeket.
December 13-án, csütörtökön tartottuk hagyományos adventi kézműves
délutánunkat, ahol a családok lelkesen vetették bele magukat az alkotások
elkészítésébe.
Az ünnepi hangulat elmélyítésében segített Rózsás Viki karácsonyi
koncertje, amit a gyermekek nagyon élveztek.
A karácsonyi készülődés időszakában több helyen is felléptek óvodásaink. 14-én, a Magányosok Karácsonyán, 15-én az Adventi Forgatagon, 16-án a templom előtti adventi gyertyagyújtáson, végül pedig
17-én a Gondozó házban adták elő műsorukat. Bízunk benne előadásaik
még meghittebbé tették az adventi készülődést.
Az utolsó héten tartottuk óvodai karácsonyunkat, ahol a gyermekekkel összegyűlve együtt énekeltünk, verseltünk, majd mindenki
elvonult a termébe, ahol nagy kíváncsiság közepette bontották és
próbálták ki az új játékokat.

Újévi köszöntő
Repül az idő, már a nevelési év felénél járunk. Mozgalmas időszakon vagyunk túl. Az új kiscsoportosok gyorsan felvették az óvodai
mindennapok ritmusát, ügyesen alkalmazkodtak az új környezethez. Ebben nagy szerepet játszottak nagycsoportos társaik, akik nagyfokú empátiával, példamutatással és kedvességgel fordultak a kicsik felé. A vegyes csoport számos előnye közül ez az egyik legkiemelkedőbb. Középsőseink, - hátuk mögött egy évvel - már rutinosan kezdték meg az évet. A néhány hetes visszaszoktatás után lelkesen vágtak
neki az új ismeretek elsajátításának. Emellett szeptemberben kezdték meg a naposi teendők ellátását, amit azóta is nagy örömmel és
lelkesedéssel végeznek. Több, mint húsz gyermek az utolsó félévét kezdte meg nálunk, hiszen szeptembertől már az iskolapad várja őket.
Az iskolaérettség vizsgálatok eredményei nagyon biztatók, a következő hónapokban ezeket az eredményeket figyelembe véve tervezzük
meg a gyermekek fejlesztését, ezzel is biztosítva ballagóink sikeres iskolakezdését. Mindezeken túl számos tervünk és elképzelésünk van
a 2019-es évre, melyek mind intézményünk, ezáltal a gyermekek fejlődését szolgálják. Eseménydús és izgalmas esztendő elé nézünk,
úgyhogy megújult, lelkes csapatunk mottója nem is lehet más mint: „Munkára fel!”
Kálmán László

Újszülötteink és beköltöző babáink

Rácz Linetta Roberta
Szeged, 2019.01.03.
Súly: 3700 g, Hossz: 50 cm
Anya neve: Pintér Anita
Apa neve: Rácz Róbert
Bozsó Zoé
Szeged, 2018.05.21.
Súly: 3800 g, Hossz: 49 cm
Anya neve: Szűcs Katalin
Apa neve: Bozsó Levente

Faragó Alíz Anna
Szeged, 2018.01.03.
Súly: 3410 g, Hossz: 49 cm
Anya neve: Brunner Anett
Apa neve: Faragó Róbert
Farkas Deján Marcell
Szeged, 2018.12.10.
Súly: 3220 g, Hossz: 48 cm
Anya neve: Aczkov Anna Zorka
Apa neve: Farkas Ádám

A képen látható:
Rácz Liliána, Rácz Adelina, Putnik Lázár, Pintér Anita, Rácz Linetta, Rácz Róbert

Gratuláluink és jó egészséget kívánunk a babáknak és családjaiknak!
3 - 2019. február- Szentiváni Napló

Közérdekű
Tisztelt Lakosok!
Esünk-kelünk, csúszunk, botladozunk.

Újszentiván Község tisztántartásáról szóló rendelet a következőket tartalmazza ezen időszaki kötelezettségeinkről:

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatokat szükség szerint naponta is síkosság mentessé kell tenni!
(2) Ónos esőt, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest többször fel kell szórni!
A felszóráshoz bomló, szerves anyagot nem tartalmazó anyagot (pl. homok, fahamu, faforgács, fűrészpor, zeolit) kell használni.
Erre a célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad!
(3) A járdákról letakarított havat a járda szélén kell összegyűjteni, úgy hogy a gyalogközlekedés számára megfelelő terület szabadon
maradjon!
(4) A (4) bekezdésben előírt kötelezettségek elmulasztása esetén a síkosság mentesítést, a hóeltakarítást a polgármesteri
hivatal a tulajdonos költségére elvégeztetheti.
(5) A felszóráshoz sót tilos használni!
Kérek mindenkit, hogy nemcsak a rendelet betűinek betartása, de a józan ész alapján is végezzék el feladataikat,
mert saját maguk és mások élete, testi épsége múlhat rajta!
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Építményadó és telekadó

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 29-ei ülésén módosította az építményadó és a telekadó
mértékeit. A módosítások 2019. január elsején lépnek hatályba.
Építményadó mértéke
Telekadó mértéke
Az adó évi mértéke a vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló Az adó évi mértéke
épületek, épületrészek, valamint a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek után:
•
belterületen minden terület egységesen 1200 Ft/ m2
•
belterületen minden terület egységesen 120 Ft/m2
•
külterületen 1750 Ft/m2
•
külterületen 240 Ft/m2
•
kivett major esetén 1150 Ft/m2
•
kivett major esetén 120 Ft/m2
Az adómérték emelés miatt az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő valamennyi, változással érintett adózó részére 2019. február
hónapban határozatban közli a 2019. évtől fizetendő építményadó és telekadó összegét.
Az építményadó, telekadó bevallást csak egyszer (a tulajdonszerzést, vagy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő,
illetve a használatbavétel tudomásulvételét követő év január 15-ig) kell benyújtani a helyi adóhatósághoz.
Új bevallást csak akkor kell készíteni, ha a tulajdonviszonyokban, illetve az építmény, telek hasznos alapterületében, vagy funkciójában
változás következik be.
Tisztelettel: Dr. Szentirmay Sára, jegyző

Idősek klubja a Civil Házban

2019. január 1-től, eddig a Gondozóházban, időseknek tartott közösségi programjainknak a Civil Ház ad új otthont. Bátran mondhatjuk,
hogy a nagy változás után, az elmúlt hónapban pozitív visszajelzésekkel gazdagodtunk. Ezért megragadnánk az alkalmat, kedvcsinálónak
ismertessük az alapvető napi eseményeket.
A házban délelőtt 9 órától várja az időseket kolléganőnk. Továbbra is lehetőség van igény szerint, az önkormányzat által biztosított
kisbusszal a helyszínre érkezni. A személyszállítás délelőtt 9 és 10 óra között történik, lakóhelytől a Civil Házig. A helyszínen klubtagjaink
egy kis reggeli bemelegítő beszélgetéssel kezdik a napot. Majd igény szerint lehetőség van társasjátékokra, kártyázásra, dominózásra,
filmnézésre, aktuális hírek átböngészésére, felolvasására, esetleg utóbbiak megvitatására. Mindemellett általános ügyintézésben is tudunk
segíteni a helyszínen.
A Civil Ház a falu olyan közösségi pontján található, mely könnyebben elérhető, mint a Rét soron korábban működő intézmény, mindemellett az orvosi rendelő és a gyógyszertár is a közvetlen közelben található. Többször látogattak be hozzánk olyan emberek, akik ugyan
egész nap nem tudnak velünk lenni, de a központi elhelyezkedés miatt, idejük engedte, hogy egy-két órára betértek beszélgetni, vagy
kicsit szórakozni rendszeres klubtagjainkkal. A nap végeztével, a kisbusszal érkező személyek hazaszállítása 14 órakor kezdődik.
Amennyiben kis beszámolónk felkeltette érdeklődésüket, szeretettel várjuk Önöket a Civil Házban, hétköznap 9 és 14 óra között.
Szállítási igényt a 20-348-74-99 számon jelezhetik, Zeke János kollégának.

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás keretében szakképzett gondozónők segítik az idős lakosok mindennapi életvitelét.
Szociális segítésen (bevásárlás, takarítás, étkezés előkészítésének segítése) túl személyi gondozás (gyógyszer íratása, kiváltása,
adagolása; fürdetés, tisztálkodás segítése, vérnyomás, vércukor ellenőrzés) is igényelhető. A szolgáltatásnyújtást állapotfelmérés
és egyeztetés előzi meg, amelyben megállapításra kerül, milyen szolgáltatásformára jogosult az igénylő, valamint a szükségletének
megfelelő ellátás. A térítési díj mértéke az egyéni jövedelem figyelembevételével történik.
Továbbá lehetőség van szociális étkezés igénybevételére, amelynek keretében szociális rászorultság függvényében kedvezményesen
tudunk meleg ételt biztosítani.
Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-16:00
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
		
Kedd: 9:00 -17:00
		Péntek:
8:00-12:00
Balogh Tünde: +36-70/643-9870
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Család- és gyermekjóléti Szolgálat
Segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésében, a krízishelyzet megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség
megőrzésében. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7., Balogh Tünde: 70/643-9870
Szolgáltatások:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
• természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
• szociális információs szolgáltatás
• tartós munkanélküliekkel, aktív korú nem foglalkoztatottakkal,
Ügyfélfogadás:
fiatal munkanélküliekkel való rendszeres kapcsolattartás
Hétfő: 8:00-16:00
• önéletrajz, motivációs levél, pályázat írás segítése
Kedd: 9:00 -17:00
• hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás
Péntek: 8:00-12:00
• családtervezési, nevelési és mentálhigiénés tanácsadás

Mert segíteni kell
Egy, a közelmúltban indult kezdeményezésről engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket.
Önkormányzatunknak az elmúlt év végén lehetősége adódott néhány használt, de hibátlan
állapotú egészségügyi segédeszközt megvásárolni alacsony áron. Járóbotok, rollátorok, szoba
wc-k, kerekesszékek és ami talán a legfontosabb állítható, elektromos betegágyak hozzávaló
matraccal kerültek önkormányzatunkhoz a kereskedelmi ár töredékéért. Ezekre az eszközökre bizony igen nagy szükség van, hiszen akár időszakosan, akár véglegesen, de sok lakos
kerül olyan helyzetbe, hogy ezeket az eszközöket használnia kell. Beszerzésük sokba kerül,
néha nem is megoldható. Az önkormányzat, mindig Juhász Tibor, az újszentiváni háziorvos
javaslatát kéri, hogy biztosan megfelelő helyre kerüljenek kihelyezésre az eszközök Karácsony
előtt már sor került az első kiszállításra. Egy elektromos ágyat – melynek éppen abban rejlik
a nagyszerűsége, hogy minden részét külön-külön is lehet felemelni illetve alacsonyabbra
engedni – ekkor szállítottak ki. Az ágyat Borbély József Újszentiván, Rózsa úti lakos hozzátartozója kérte, hogy könnyebb legyen
gondozni beteg párját, illetve egy rollátor is kihelyezésre került hozzájuk. Az ágy működését természetesen Balog Tünde az Újszentiváni Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény vezetője meg is mutatta átadáskor. Kérem tehát akinek szüksége van ilyen
jellegű segítségre, keresse bátran az intézmény vezetőjét.					
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, jegyző

Futball
A focicsapatunk teremtornákkal és edzőmérkőzésekkel készül a március 2-án kezdődő tavaszi idényre, amit a 3. helyről várunk. A jó szereplés eredménye, hogy vannak jelentkezők,
akik szeretnének itt játszani. Mivel ez teljesen amatőr szint, mindenki munka mellett, a játék
szeretetéért, a közösség miatt van itt, ezért szivesen vesszük a jelentkezőket. Jelen pillanatban Zákányszéken szerepel a csapat, terem bajnokságban, február végéig.
Szerencsére, a jó feltételek adottak, hogy a hazai illetve a vidéki mérkőzéseken zökkenőmentesen részt vehessünk, amit ezúton is köszönünk Putnik Lázár polgármester úrnak és
Baloghné Gyöngyi alpolgármester asszonynak!
Tóth Gábor, edző

Újszentiváni Egészség Napok-2018.
November és december hónapban lezajlottak az egészség napok, amely keretében most is részt lehetett venni,
többek közt bőrgyógyászati szakrendelésen, szemészeti vizsgálaton, nőgyógyászati rákszűrésen, ultrahangos vizsgálaton,
ortopédiai szűrésen, valamint urológiai szakrendelésen. Az igény igen nagy volt a szakorvosi vizsgálatok iránt, amelyet a
megjelenési arány is igazolt.
Az előző évekhez hasonlóan a leglátogatottabb vizsgálatok közt volt: a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet,
az imént említett szakrendelések 30-60 fő megjelenése mellett zajlottak.
A szakrendeléseken 7 esetben fedeztek fel olyan eltérést amelyek további vizsgálatotokat indokoltak, a többi esetben
negatívak lettek az eredmények, vagy gyógyszeres terápiával kezelhető elváltozásokra derült fény.
Dr. Juhász Tibor, háziorvos

Tájékoztató
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy hatékonyabb működésük érdekében egyes települések
ügyfélfogadását összevonták. Ezzel hosszabb nyitvatartást tudnak biztosítani tagjainak.
Újszentiván település ügyfélfogadását 2019 február 04-től Tiszaszigetre helyezték át. Itt minden kedden 8.00-tól 16.30 óráig várják
tagjaikat. 6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2.
Legközelebbi állandó ügyfélszolgálati irodájuk ahol minden munkanap rendelkezésre állnak:
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. szám alatt található.
Tisztelettel: dr. Szentirmay Sára, egyző
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Közelgő események

Farsangi téltemető mulatság a Civil Házban

Várunk mindenkit sok szeretettel 2019. február 22-én a
Civil Házba, közös téltemetésre!

Programok:

16:00 - gyülekező és kiszebáb elkészítése
17:00 - farsangi kézműveskedés, arcfestés, a tél elijesztéséhez
szükséges maszkok készítése
18:00 - kiszebáb égetése, hogy máglyánk lángjaitól a Nap
újra erőre kapjon
Akik pedig kedvet kapnának a beöltözéshez, tegyék

nyugodtan! A helyszínen fotók készítésére és egy, a
Civil Ház Facebook oldalán induló jelmezversenyre
való jelentkezésre is lehetőség lesz!
Vendégeinket farsangi fánk, sós pogácsa, sonkás kifli, tea
és törpe pezsgő várja.

2019. február 16.
Bölcsőde Bál-Epreskert Rendezvényház
2019. február 22.
Farsangi téltemető mulatság-Civil
Ház
2019. március 14.
Megemlékezés a szabadságharc
hőseire - Civil Ház
2019. március 20.
Közös virágültetés a tavasz köszöntésére - Civil Ház
2019. március 22.
Érdekes útibeszámoló, Karancsi
Zoltán előadásában - Civil Ház

Gerinctorna
Minden csütörtökön
17.30-18.30
Helyszín: Civil Ház
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Táncoktatás a Civil Házban!
Minden hétfőn és szerdán 17:30-tól
18:30-ig!

Közérdekű információk
FALUGAZDÁSZ

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága EPRESKERT VENDÉGHÁZ
Újszentiván
Szeged, Kossuth Lajos sgt.17.
Damjanich
u. 10/C
Szabó Károly, Tel.: +36 30 383 34 79, e-mail: szabo.karoly@nak.hu
Málbáski
Náda
Ügyfélfogadás a Civil Házban megszűnt!
+36
20
976
68 26
Ügyfélfogadás:Hétfő, szerda, csütörtök: 8-16:30 Szeged
bérelhető
Kedd: 08:00-16:30 - Tiszasziget, Gazdák Háza
Péntek: 08:00-14:00 - Szőreg, Tömörkény István Művelődési Ház
HULLADÉKUDVAR
(Magyar utca 14.)
Újszentiván, Újvilág utca
ORVOSI RENDELŐ
POLGÁRMESTERI
Hétfő: szünnap
Újszentiván, Árpád u. 5.
HIVATAL
Kedd-Szombat:
8:00-12:00;
+36 62 277 165
Újszentiván, Felszabadulás u.7.
12:20
16:20
Dr. Juhász Tibor
+ 36 62 277 021
Vasárnap: szünnap
Rendelési idő:
polgarmesterihivatal@
Hétfő: 8:00-12:00
ujszentivan.hu
CSIPKEBOGYÓ
Kedd: 12:00-16:00
Ügyfélfogadás:
GYÓGYSZERTÁR
Szerda: 8:00-12:00
Hétfő: 7:30-16:00
Újszentiván,
Árpád u. 2.
Csütörtök: Rendelés: 8:00-11:00
Kedd-Csütörtök: ügyfélfoga+36
62
641
446
Tanácsadás: 11:00-13:00
dás szünetel
Hétfő-Péntek:
08:00-18:00
Péntek: 8:00-12:00
Szerda: 7:30-17:00
Szombat: 08:00-13:00
Péntek: 7:30-12:30

POSTA

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

SPORTCSARNOK

ÓVODA

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

NEMZETI
DOHÁNYBOLT ÉS
LOTTÓZÓ

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

Hétfő-pétek:7.00-19.00
Szombat: 7.00-16.00
Vasárnap: 8.00-13.00

EZER CIKK Bt.

NEMES CUKRÁSZDA

Hétfő-Péntek:
6:00-20:00
Szombat: 6:00-16:00
Vasárnap: 6:00-12:00

NKM
FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ Zrt.

HIBABEJELENTÉS: gázszivárgás
bejelentés: +36 80 440 141

Újszentiván,
Felszabadulás u. 40.
Hétfő-Kedd: szünnap
Szerda-Vasárnap: 10:00-18:00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS

HIBABEJELENTÉS:
NKM Áramszolgáltató Zrt.
+36 62 565 881

CIVIL HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

Újszentiván, Árpád u. 5.
+ 36 20 260 75 77
civilhaz@ujszentivan.hu
Hétfő:8:00-18:30
Kedd:11:00-18:30
Szerda:9:00-18:30
Csütörtök:9:00-18:30
Péntek:9:00-18:30
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

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

HÚSBOLT

ÁLLATORVOS

Dr. Mender Ferenc
Újszeged, Küküllői .u. 5.
+36 30 257 18 38

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

ÚJSZENTIVÁNI
POLGÁRŐR EGYESÜLET
ALMÁSI LÁSZLÓ:
+36 20 772 35 62

Újszentiván,
Kossuth u. 20.
Vasárnap-Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 8:00 -12:00; 14:00
-17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

BÖLCSŐDE

Újszentiván,
Árpád u. 5.
+36 20 355 15 19
ujszentivanibolcsode@
gmail.com

TEMETKEZÉS
+36 62 277 382
+36 30 531 36 38
+36 30 638 23 15

FOGORVOSI RENDELŐ

Újszentiván, Kossuth u.19., Tel.: +36 30 219 82 93, e-mail: ujszentivan.fogaszat@freemail.huRendel: 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.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Újszentiván, Kossuth u. 19., Tel.:+36 20 772 35 52, e-mail: 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
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Újszentiváni bölcsőde VI. Jótékonysági Bálja 2019. 02. 16-án, 19 órától kerül megrendezésre, az Epreskert Rendezvényházban.
Az idei bál a retro jegyében telik. Mindenkit szeretettel várunk!
Bölcsőde dolgozói

Halálozás
Babovka Béláné, Bodó Antal,, Nagy Jánosné, Veszelonov Mladenné
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
FŐÚT

SZENTIVÁN

6754 ÚJSZENTIVÁN,
FELSZABADULÁS U.13.
H – P : 600 - 19 0 0
S Z O : 700 - 190 0
V : ZÁRVA

6754 ÚJSZENTIVÁN,
R Á KÓ C Z I U. 1 6 .
H – P : 600 - 1 9 0 0
S Z O : 600 - 1 40 0
V : 70 0 - 120 0

MOGYI
MICRO POP CORN
SÓS, VAJAS
100 G

KÍNÁ LATUNKBÓL
2019.02.01-2019.02.10-ig

119 Ft

229 Ft
1145 Ft/kg

1190 Ft/kg

SADIA
CSIRKEMÁJ
GY.F.
500 G

KALIFA
DATOLYA TÁLCA
200 G

COOP
PIZZA GY.F.
SONKÁS-GOMBÁS
SONKÁS
300 G

299 Ft

279 Ft

598 Ft/kg

VESTA
ŐSZIBARACK
BEFŐTT FELEZETT
820 G

389 Ft
475 Ft/kg

930 Ft/kg

TENTO
E.Ü. PAPÍR
SENSITIVE
COCO. MILK
8. TEK. 3. RÉT.

769 Ft
96 Ft/tek

ZEWA
DELUX P.ZS.
NORMÁL, KAMILLA
90 DB

299 Ft
3,3 Ft/db

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

MÁRKA
MULTIVITAMIN
ÜDÍTŐ 25%
1,5 L

249 Ft
166 Ft/l

Kiadta:
Újszentiván Község Önkormányzata
6754 Újszentiván,
Felszabadulás u. 7.
Telefon: 06-62/277-021
Szerkesztőbizottság:
Balogh Istvánné, Horváth Brigitta,
Magyar Mária
Nyomdai előkészítés:
Horváth Brigitta
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Fotók:
Bartalos Balázs, Horváth Brigitta,
Magyar Mária
Nyilvántartásba vételi szám:
163/0024/2007
Megjelenik havonta 650 példányban

