
 

a falu, látom, hogy egyre töb-

ben vannak itt, ami előny. A 

falunap is vonzza ide a népet, 

sok vendégünk van. Szerintem 

ez egy nagyon jó dolog, hogy 

ez egy kis település, és azért, 

néhány esetben jobban hallat 

magáról, (vagy egy- egy össze-

jövetel jobban sikerül,) mint 

egy forgalmas helyen fekvő 

nagyobb település. Több em-

berrel beszélgetek (pl. kollé-

gák) és mondják, hogy városon 

nincs összetartás, de azt látják, 

hogy Nyimben azért más, ott 

még van, Nyimben azért 

„össze van fogva a nép”. Sze-

rintem is, régen még jobban 

összetartott a falu, de azért 

most is van. Akkoriban na-

gyobb volt az elzártság, jobban 

ismerték egymást az emberek, 

sokkal több időt töltöttek 

együtt. Leginkább a bálokban 

tudom mérni a dolgokat, akko-

riban nagyon sok ember össze-

jött és sokan irigykedtek is 

ránk  ...és a fiatalok is jobban 

összejártak, nem a gépet 

nyomkodták, volt klubhelység, 

közös testmozgás, stb. , én ezt 

eléggé hiányolom, ez lenne a 

legfőbb feladat, a fiatalok ösz-

szefogása. 

Weifenbach Károly képvise-

lőt kérdeztük munkájáról, 

terveiről 

- Nyimi Hír-

levél: A 

ké pv i se l ő i 

m u n k a  

m e n n y i r e  

ú j s z e r ű  

Önnek?  

Weifenbach 

Károly képviselő: Nem annyi-

ra újszerű, mert én már az elő-

ző ciklusban is voltam képvise-

lő. Annyi a különbség, hogy 

akkor nem volt ennyi közfog-

lalkoztatott, mint most. Újdon-

ságként hat még, hogy minden 

szerdán ülések vannak, így 

jobban össze tudunk dolgozni a 

képviselőtestülettel, mint ed-

dig. 

Nyimi  Hírlevél:  Nyim  köz-

ség  Önkormányzatánál  me-

lyek a főbb feladatai?   

Weifenbach Károly képvise-

lő: Szeretném, hogyha a falu 

„egyről-kettőre” mozdulna; 

minél több közfoglalkoztatott 

lenne, hogy ne legyen munka-

nélküliség, minél kevesebben 

éljenek mondjuk a munkanél-

küli segélyből. Emellett fontos 

feladatomnak tartom a falu 

turizmusának fellendítését. 

Fontos lenne a Kási vár láto-

gatottságának növelése, első-

ként az ahhoz vezető út felújí-

tása. Felújítva több embert 

vonzana, a levegő kitűnő, – 

ugye, Ságvárig kiépült a kerék-

párút is – most már gyalog-, és 

biciklitúrákat is lehetne szer-

vezni. 

-  Nyimi Hírlevél: Ön hogy 

érzi, mi  a legnagyobb  kihí-

vás számára ebben a ciklus-

ban?  

Weifenbach Károly képvise-

lő: Az, hogy a falu működjön, 

és, mint ahogy az előbb emlí-

tettem – az, hogy minél több 

foglalkoztatott legyen, minél 

többen tudjanak helyi munká-

ból megélni, ne kelljen ingázni, 

vagy segélyen élni. 

-  Nyimi Hírlevél:  2016-ban 

mi  az  elsődleges  cél,  amit 

meg  szeretne  valósítani 

Nyimben? 

Weifenbach Károly képvise-

lő: Elsődleges cél? Hát az, 

hogy ne legyünk így elszigetel-

ve, ne érezzük azt, hogy mi 

zsákfalu vagyunk. Muszáj egy 

picit népszerűsíteni a falut, 

hogy látogatók érkezzenek. 

Most, látom, hogy megmozdult 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község Ön-

kormányzat Hírlevelé-

nek  soron következő 

számát olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket,  esemé-

nyeket, civil szerveze-

tek tevékenységét, 

valamint a programo-

kat havi rendszeresség-

gel megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes  időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

Elindult a Patika-járat!  
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

NYIMI HÍRLEVÉL  

2016. június 

I. évfolyam V. szám 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy minden kedden 

ingyenes patika- járatot indítunk a Hagyo-

mányőrző Egyesület kisbuszával az  

Önkormányzat épülete elől 12.10 perckor, a 

Ságvári Gyógyszertárba! 

Ezzel kívánunk segítséget nyújtani a gyógy-

szerek kiváltásánál! Kérjük, vegye igénybe 

szolgáltatásunkat!  

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen 



Május 28-án reggel  az idő 

már kegyes volt a szabadtéri 

rendezvényeknek. 13 ver-

senyzővel,  reggel fél 9- kor 

megkezdődött a Pünkösdi 

királyválasztás teke, asz-

szonytolás, mocsárjárás,     

töki- löki, íjászat, és rönkha-

jítás versenyszámokban. A 

szoros megmérettetést köve-

tően a királyi címet Babodi 

Zoltán nyerte.  

A 2. helyezett Czunf Gyula, 

a 3. pedig Pistár Péter lett. 

Eközben elindultak a csapa-

tok az akadályversenyre,ahol 

10 versenyszámban mérették 

meg magukat a résztvevők. 

Legutoljára a királyválasztás 

versenyzői, az öregfiúk is 

elindultak, és fáradságot nem 

kímélve ők is lejárták a tá-

vot. A versenyt idén ismét a 

legapróbbak nyerték. Min-

den csapat kis ajándékcso-

magot kapott a részvételért. 

Az ebédet követően kezdetét 

vették a délutáni gyermek-

programok, mivel az ese-

mény a királyválasztáson túl 

a gyermeknap köré is cso-

portosult. A gyerekek köré-

ben a sláger 

az arcfestés, 

és a csil-

l á m t e t k ó 

volt.  

A bátrabbak 

ü g yes sé g i 

v e r s e n ye -

ken méret-

hették meg magukat.   A 

felnőttekhez hasonlóan idén 

is volt Kiskirály választás. 

Az idei cím büszke tulajdo-

nosa: Babodi Dominik,és 

Pazdora György Csaba 

lettek.   

A vidám napot az esti Tini 

Diszkó zárta. 

zák mindenfele. Az időjárás 

rámutató ebben a hónapban, 

mégpedig a decemberire utal, 

vagyis amilyen az időjárás 

júniusban, olyan köszönt 

majd be decemberben. Régi 

tapasztalat szerint a júniusi 

Június – Szent Iván hava 

vagy Rák hava ~ Nyárelő 

hó. 

A népi tapasztalat szerint e 

hónap időjárása sok veszélyt 

rejteget, noha már a nyár 

hírnöke. Az alábbi közmon-

dásként megfogalmazott ta-

pasztalatot mindenütt isme-

rik: „A júniusi eső koldusbo-

tot nyomhat a gazda kezébe.” 

Ebben a hónapban ugyanis a 

szárazság a kívánatos, hisz itt 

van a gabonaérés ideje. „A 

júniusi derült ég bőség, júni-

usi sár szükség” – summáz-

ködök hamarjában jégesőt 

hoznak. 

Jeles napok júniusban:  

Ha június 8-án Medárd 

napján esik, a következő 

időszakban is esni fog egy-

folytában 40 napig. Ha ezen 

a napon derült az ég, napos 

meleg lesz a nyár.  

Június 10-11. Margit-

Barnabás napján esik, oda a 

termés.  

Június 24-én Szent Iván 

napján fontos, hogy milyen 

az időjárás, mert útmutatást 

ad a következő 40 napra.  

Népi bölcsességek, megfigyelések júniusban 

ben 2016. márciusa, hiszen 

végre hazaköltözött, május 

óta pedig Nyim gondnoki 

feladatait látja el.  

Falugondnokként az első 

lépés a községben elvégzen-

dő munkák felmérése, a teen-

dők rendszerezése, beosztása 

volt. János szerteágazó fel-

adatkört teljesít: ő végzi a 

karbantartásokhoz, közmun-

kaprogramhoz szükséges 

anyagbeszerzéseket; szükség 

esetén Siófokra szállítja a 

betegeket, valamint a heti 

rendszerességű Patikajárat 

sofőrje is.  Mindemellett a 

konkrét karbantartási munká-

latokban is segíti a többiek 

munkáját. Legközelebbi ter-

vei a Rákóczi utca elején 

fekvő rács javítása, a rava-

talozó rendbetétele (festés, 

javítás), illetve az önkor-

mányzat épületének kisebb 

karbantartási munkái.  

 

János a számos teendő mel-

lett jól érzi magát új munka-

helyén, előnyként a szép 

környezetet, a kollegákkal 

való jó viszonyt, a szabad 

hétvégéket és a család kö-

zelségét emelte ki. 

A Nyim Község Önkormány-

zata Falugondnoki Szolgálat 

2016 márciusában pályázatot 

hirdetett meg Falugondnok 

munkakör betöltésére. A 

pályázat nyertese, Jámbor 

János- tősgyökeres nyimi 

lakos, három gyermek büsz-

ke édesapja—lett.   

 János, kőművesként több 

e u r ó p a i  o r s z á g b a n 

(Spanyolország, Németor-

szág) is dolgozott hosszabb- 

rövidebb ideig, kb. havonta 

hazajárva. A leghosszabb 

időt, 4 évet Dániában töltötte. 

Nagy váltást jelentett életé-

Sikeres volt a közös gyereknap 
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CSERE-BERE  

A KULTÚRBAN 
Megunta? Kinőtte? Vett 

helyette újat? 

Kidobná… de mást még 

hátha nem untat? 

 2016. június 30-án 

17.00-19.00 óráig  

feleslegessé vált ruhák, 

könyvek, játékok, kaca-

tok, stb.  szabad cseréjét 

tartjuk a  

Nyimi Kultúrházban.  

A megmaradt tárgyakat 

jótékony célra fordítjuk. 

Nyimben is elérhető a falugondnok szolgálat 

ÉRTESÍTÉS 

ÓVODAI 

ZÁRVATARTÁSRÓL 

 

Ságvári Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde   

2016. augusztus 8-

augusztus 31-ig terjedő  

időszakban zárva tart.  

A szünet előtti utolsó 

nevelési nap: augusztus 

05., a zárva tartás utáni 

első nevelési nap pedig: 

szeptember 01. csütörtök, 

amikor már a konyha is 

üzemel.  

Tekintsék meg  

képgalériánkat a 

Facebookon! 



A kekszet, a kakaót és a 

margarint kiverjük 3 dl 

tejjel, 30x40-es tepsibe 

simítjuk kb. 2cm vasta-

gon. 

A túrót kikeverjük cukor-

ral és 1 vaníliás cukorral.  

A tejszínt kemény habbá 

verjük, a túrót apránként 

beletesszük.  

A krém ¾ részét rásimít-

juk a kekszes alapra.  

 

A pudingot megfőzzük a 

maradék tejjel és lassan – 

langyosan rátesszük a má-

sodik rétegre.  

Negyedik rétegként jöhet 

a megmaradt túrókrém, 

melyet díszíthetünk csoki 

reszelékkel. 
 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

Bíró Józsefné receptje 

Fürdővizekben illatos és 

frissítő hatású. A népi 

gyógyászat étvágyjaví-

tó,valamint puffadást szünte-

tő hatását is ismeri.  Rend-

szeres fogyasztása  segíti az 

emésztést. Ételízesítőként 

vágva és morzsolva forgal-

mazzák. Erős, kámforos aro-

mája miatt óvatosan kell 

használni, mert túladagolva 

megváltoztatja az étel jelle-

gét. Illóolajainak megőrzése 

érdekében jól zárható edény-

ben kell tartani. Friss ágacs-

kái néhány napig hűtőben is 

Nyimi gyógynövényeink 

Virágzik a kakukkfű! 

Partoldalakon, vagy kertje-

inkben szemet,  orrot gyö-

nyörködtető a virágzó ka-

kukkfű. 

Virágos hajtásaiból nagyon 

finom teát készíthetünk, 

mely a leghasznosabb a teli 

megfázások idején. - érde-

mes megszárítani es eltenni 

belőle par csokorral. 

Gyógyhatásai: Fertőtlenítő 

immunrendszer erősítő, köp-

tető. Oldja az asztmások 

köhögő görcsét, kiváló nyák-

oldó hatással bír.  

Válogatás a 2015-ös falunapi süti verseny receptjeiből 
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Van– egy jó  

receptje? 

Küldje be részünkre! 

hivatalnyim@gmail.com 

vagy 

Papír alapon az  

Önkormányzathoz 

 

A legízletesebbnek ítélt 

ételeket- a beküldő nevé-

nek megjelölésével- fo-

lyamatosan közzétesszük 

hírlevelünkben!  

 Júniusi programajánló– Süti Fesztivál Somban 
A helyi hagyományok meg-

őrzése és ápolása érdekében 

Som Község Önkormányza-

ta újra meghirdeti a vegyes 

édes sütemények versenyét, 

a 12. Somi „Süti Feszti-

vált”, 2016. június 25-ére.  
Nevezni és majd indulni 

legfeljebb 3 fajta otthonról 

hozott vegyes édes sütemé-

nyekkel lehet előzetesen 

június 23-ig  Som Község 

polgármesterének eljutatott 

nevezési lappal,  illetve a 

helyszínen a fesztivál nap-

ján. 

 Nevezési díj nincs, viszont a  

sütemény receptje, és kóstoló 

leadandó.  A süteményeket 

szakmai és társadalmi tagok-

ból álló zsűri értékeli. Az érté-

kelés 10. 15– től folyamatosan 

történik. A verseny ered-

ményhirdetése 13 órakor 

l e s z .  M i n d e n  i n d u l ó                                              

emléklapot vehet át, az I-III. 

helyezett jutalma pedig        

oklevél, és serleg.  

A 9 órakor kezdődő fesztivál-

nak a Közösségi ház és udva-

ra ad otthont.  

Habos túrós 

Hozzávalók: 

50dkg darált keksz 

3 ek kakaópor  

15dkg margarin  

1 l tej 

10-15 dkg porcukor 

25-30 dkg túró 

5 dl tejszín 

1 cs. vaníliás cukor 

elállnak. Petrezselyemmel 

keverve kitűnő fűszeres 

vajat készíthetünk belőle.  

Diétás fűszerkeverékek 

elmaradhatatlan összetevő-

je.  

Terhes, illetve szoptató nők 

é s  p a j z s m i r i g y -

elégtelenségben szenvedők 

ne használják. 

 Ha akár enyhe melléktüne-

tet fejfájást, vagy szédülést 

okozna ne alkalmazzuk, 

vagy csökkentsük az ada-

got.  
Mihályi Cecília/NyH. 

Tisztelt nyimi lakosok! 

 

Szennyvízproblémák  

fennállása esetén  

az alábbi telefonszámokat 

hívhatják: 

06-70/773-3563 

06-30/261-4041 

 

A közvilágítás  

meghibásodását  

pedig ezeken a számokon 

jelenthetik be: 

 

Nyim Község  

Önkormányzata:  

06-70/341-0007 

EON hibabejelentés: 

 06-80/205-020 

Mezei kakukkfű 



Június 11-én szombat reggel a Kiliti Református 

Közösségi Ház előtt gyülekezők együtt indultak 

neki (a mintegy fél esztendeje átadásra került) 

kerékpárúton, Ságvár irányába. A református 

parókia udvarán frissítőkkel fogadták a hívek az 

útról érkezőket. A református templom megte-

kintését követően ismét nyeregbe pattantak, 

hogy a festői fekvésű Nyim községbe jussanak. A 

turisták a Faluház udvarán kissé megpihentek, 

majd a református templomi áhítattal vette kezde-

tét az akadályverseny.  

A részvevőkből alkalmilag verbuválódott csapa-

toknak térkép segítségével kellett eljutniuk a falu utcáiban található állomáshelyekig, ahol 

különféle feladatokat kellett eredményesen megoldaniuk, úgymint: „állati rejtvé-

nyek” (bibliai feladványok); „calvinci-kódfejtés” (Kálvin-puzzle; Kálvinnal kapcsolatos 

talányok); „keresem a szót…” (képzettársítás az előzőleg elrejtett, majd megtalált szavak-

kal); „éhes béka”, „halászat” és „mocsárjárás” (ügyességi játékok)… Az öt, egymással test-

vériesen versengő csapat közül a „Fiatalok” fantázianevű formáció tagjai kerültek ki 

győztesen a vetélkedőből. A közös bográcsos, kemencés ebéd után a Nyimi Lovas és Ku-

tyás Terápiás Közhasznú Egyesület elnöke, Csallós Krisztina és munkatársai fogadták a 

családi nap részvevőit, s biztosították a további felhőtlen kikapcsolódást. Alkonyattal indul-

tak vissza a nagyberényi, ságvári, kiliti és siófoki kerékpározók – az idő és az időjárás Ura 

kegyelméből…  

Bozsoki-Sólyom János  

Egyházi hírek- Családi nap 

www.nyim.hu 

Júniusban is  

Csiviteltünk! 

 

Az eddigiekhez képest 

családiasabb létszám-

ban, ám annál bensősé-

gesebb hangulatban 

zajlott Nyim Község 

Ö n k o r má n y z a t á n a k 

harmadik, ingyenesen 

látogatható családi prog-

ramsorozata, a játék –

alkotás – tánc hármasára 

épülő Családi Csivit.  

 

A (Budapestről is érke-

ző) vendégek ezen a 

napon régi CD lemez, 

műanyag kupak, ragasz-

tó és festék segítségével 

színes pörgettyűt; illet-

ve kartonpapír, tempera, 

zsineg felhasználásával 

saját zúgattyút készít-

hettek. 

 

Ezzel párhuzamosan a 

vállalkozó szellemű 

jelentkezők a Gyerek-

erdő – Kerekerdő Ala-

pítvány rajzpályázatá-

ra Nyim ihlette festmé-

nyeket, rajzokat hozhat-

tak létre. Az alkotások 

magas színvonalát biz-

tosították a polgármeste-

ri felajánlásból szárma-

zó képvásznak, ecsetek 

és akrilfestékek. A ren-

dezvény sikerességét 

nagyra becsült rendsze-

res segítőink mellett egy 

eddig rejtőzködő új, 

lelkes önkéntes is segí-

tette. Ezúton is köszön-

jük mindnyájuk értékes 

munkáját!  

 

A nyári időszakban a 

havi egy alkalmat egész 

hetes napközis tábor 

váltja fel, melyről bő-

vebben külön rovatunk-

ban értesülhetnek. 
 Szeretettel várunk  

Mindenkit!  

  CSIVITELŐ – GYEREKERDŐ 

Napközis Tábor   

(6 - 14éveseknek) 

I.  Turnus: 2016. augusztus 1-5. 

II. Turnus: 2016. augusztus 8-12. 

NYIMBEN 

A  Kultúrház, Játszótér, erdő, mező, rét, lovarda helyszíneken 

Tematika: természetjárás és kreatív önkifejezési tevékenységek  

Napi 4x étkezés 

 Felügyelet: 07.30-16.30 –ig. 

A turnusonkénti ár:  16.000 Ft.  (10% testvérkedvezmény; nem teljes hét esetén 4000Ft nap/fő) 

  Nyimi lakosoknak árkedvezményt biztosítunk! 

  Jelentkezés,  bővebb információ a foglalkozásvezetőktől kérhető:  

Takács Marianna tanító és drámapedagógus és Gáll Anna ének-zene, néprajz, emberismeret tanár  

  06 -70 241-59-30  

Köszöntjük ballagó  

óvodásainkat! 

Bodó Tamás 

Kanalas Kinga 

Tóth Boglárka 

 Szél Jázmin 

Köszöntjük ballagó 

 általános iskolásainkat! 
Babodi Ákos 

Jámbor Patrik 

Jónás Ábel 

Paska Anett 

A családi napról készült fényképek az önkormányzat Facebook oldalán tekinthetők meg! 

16 év feletti animáto-

rok jelentkezését szíve-

sen  

fogadjuk! 

Az ellátás biztosított! 

 

Jelentkezés: a  

foglalkozásvezetőknél! 



Tervezett programok 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

A rendezvényen a helyi lakosoknak in-
gyenesen biztosítunk ebédet, látogatói 

ebédjegy 300.– Ft-ért vásárolható! 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy  

vacsorát nem biztosítunk! 

Kérjük, hogy gépjárműveikkel az arra kijelölt helyen parkoljanak a zavartalan közlekedés érdekében! 

Falunap 2016. július 30.  

Délelőtti versenyek, programok 

Férfi foci 

Petanque verseny 

Csocsó verseny 

Egészségmegőrző sátor- szűrővizs-

gálatok 

Ságvári Takarékszövetkezet -  

gyermekcsalogató 

Ping-pong 

Süti sütő verseny: a süteményeket 

és azok lejegyzett receptjeit 10.00-ig 

kérjük leadni a bolt melletti helyiség-

be! 

DÉLUTÁN 

Színpad 

13.30 – 18.30:  

A műsorszámok közt népdal és néptánc 

előadás, 

Menyasszonyi ruha bemutató, komédia 

(színdarab), kutyás bemutató, formációs 

tánc, tombolasorsolás (értékes nyeremé-

nyek), fellép a  

Local Gress Zenekar is. 

 

19.15: Az est sztárvendége a 3+2 együttes 

21.00: Tűzijáték 

21.30: Utcabál, hangulatfelelős:  

az Ikarus Zenekar 

DÉLELŐTT 

 

7.00– 9.00: Közös reggeli (kemencében sült 

nyimi langalló) 

9.00.-12.00 

NyiMini  - családi délelőtt (a NyiMini-

Erdőben) 

Erdő-Rét Erőnlét (akadálypálya: aranyhal 

horgászat, óriáskirakó, babzsák ágyú, bölcsel-

kedő - találós kérdések, stb.) 

Újrafalva (újrahasznosításon alapuló kézmű-

ves és így készült játékok 

Csillámgyár - (arcfestés és csillámtetoválás) 

Állj, mert jövök! (rendőrségi akadályverseny) 

Óriásnyál nyúzás (óriásbuborék fújás) 

Manóvár (babasarok) 

 

Délutáni programok  

Programok a Színpad közelében  

(14.00-19.00) 

Kugli verseny 

Ugrálóvár 

Főzőverseny 

Külső helyszíneken látogatható  

programok 

Nyimini (Manóvár, Újrafalva, Óriások, )

Lovaglás és kovácsbemutató 

Fafaragás kiállítás Jónás László  

Kutyás bemutató, VI. Calibra találkozó 

Kultúrházi programok 
 

Fotó kiállítás 
Akvarell, festmény kiállítás 

Rajz kiállítás 
Gyerekerdő– Kerekerdő  

közös rajzpályázat eredményhirdetés 

  Önkénteseket keresünkÖnkénteseket keresünk!     Csatlakozz hozzánk, ha  

szeretnél: 

- helyi lakosként, vagy látoga-

tóként hozzájárulni Nyim 

község virágzásához és jó 

híréhez 

- belelátni a programszerve-

zés folyamatába  

- sok új játékot, ötletet megis-

merni, mások arcára mosolyt 

csalni 

- finom helyben készült étele-

ket enni  

- a dicső munka után egy jót 

mulatni, megfelelni a kötelező 

közösségi munka követelmé-

nyeinek  

Választható önkéntes tisztségek: 

Felnőtt és diák: 
Infókirály (1fő): 

 NyiMini Gyerekerdő - regisztrációs 

asztal 

Mesterszakács Kiskukta (2-3fő): 8.00-

11.00: ebéd előkészítés 

Tárlatvezető (1fő):13-18.00:  Kultúr-

ház 

JolyJoker (1-2fő): 9.00-19.00 

(Futár, Hírnök, Koordinátor-segítő 

Mindenes) 

Állomásfőnök (7fő): 8 -13.00:  

NyiMini Erdő-Rét  Erőnlét – akadály-

pálya (horgászat, óriáskirakó, babzsák 

reptető, találós kérdések, stb.)  

Az alábbi tisztségekre az idősebb korosztály 

jelentkezését várjuk: 

 

Süti Zsüri (3-4 fő): kérjük, csak elfogulatlan 

bírák jelentkezzenek! 

 

Süti mester (5-10fő): sütemény - sütés 

(előzetes) és/vagy árusítás (délután) 

 

Palacsintamester (5-10fő): palacsinta - sütés 

(előzetes) és/vagy árusítás (9-11.00, 14-

19.00) 

 

Konyhatündér /fi (3-4 fő): 8-11: ebéd előké-

szítés  

 Információ, jelentkezés: SZEMÉLYESEN, 

vagy a hivatalnyim@gmail.com e-mailen 

EBÉD 

 

HABPARTY 


