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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. május 

III. évfolyam IV. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint 

a programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 
 

Megtisztítottuk a falut 

2. oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

 

Sütifesztivál Somban  

2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Királyság! 3. oldal 

Gyereknap  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

         

 

Szeretettel várunk mindenkit Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiváljára,  

a Nemzeti Regattára, 

hogy a kétnapos programsorozat alkalmával együtt szurkoljunk csapatainknak,  

akik a különböző versenyeken képviselnek bennünket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenképpen érdemes eljönni, hiszen gyermekeknek, felnőtteknek is érdekes programokat kínál a 

rendezvény. A versenyek mellett színes gyermekprogramok, zenei koncertek (Király Viktor, a 

TNT,  a 15 éves Kowalsky meg a Vega, valamint a Patikadomb zenekar) és még sok más 

érdekesség várja a látogatókat.  

Drukkoljunk együtt Nyim településnek! 

 

 
 

 
 

Szurkoljunk együtt Nyimnek! 

KÖSZÖNTSE 

SZERETTEIT A NYIMI 

HÍRLEVÉL 

HASÁBJAIN! 

Februártól új rovatot 

indítunk, melyben 

lehetőség lesz gratuláció, 

jókívánság, gyászjelentés, 

stb. megjelentetésére. 

LAPZÁRTA:  

adott hónap 15. napja 

A hirdetéseket kérjük, 

munkaidőben az 

Önkormányzati Hivatalba 

szíveskedjenek eljuttatni. 

 

 

 

Folytatódik a közmunkaprogram 

Tisztelt nyimi lakosok! 

Az idei évben is folytatjuk a közmunkaprogram keretén belül folytatott mezőgazdasági 

tevékenységünket. Jelenleg a program segítségével jelenleg 7 főt tudunk foglalkoztatni. Újabb 

egy fóliasátorral bővítettük a fóliasátrak számát, így már 6 darabbal rendelkezünk. Ebből 

kettőben talajnélküli, hidro- kultúrás (kókuszrost a termesztő közeg) technológiával dolgozunk. 

Újabb fejlesztésként több mint 150 gyümölcsfát telepítettünk az önkormányzati területekre, 

amik termőre fordulását követően, terveink szerint friss gyümölcsként és feldolgozva kerülnek 

majd közétkeztetésbe, szociálisan rászorulók támogatására a maradék pedig értékesítésre. 

A PLC vezérelt tápoldatozó és öntőző- berendezés, valamint a zöldség hűtőkamra átesett a 

tavaszi ellenőrzéseken és a szezonra történő felkészítésen. Sikerült a program keretin belül az 

anyagmozgatáshoz egy kishaszon gépjárművet beszerezni, ami nagy segítség a program 

működése szempontjából.    Barátsággal: Pistár Péter polgármester 

 

Szombati programok 

Sátorstandon történő bemutatkozás: 8.00-20.30 

Vitorlás elődöntők: 9.00-18.00 óra 

Sárkányhajó futam elődöntő: 10.00-17.00 óra 

Kézműves foglalkozás Nyim standjánál: 10.00-12.00 óra 

Színpadi zenés, táncos műsor: 13.45 

 

Vasárnapi programok  

Sátorstandon történő bemutatkozás: 8.00-16.00 óra 

Kézműves foglalkozás Nyim standjánál 9:00-11:00 óráig 

Vitorlás középdöntők, döntő: 9.00-15.00 óra 

Sárkányhajó futam középdöntők, döntő: 10.00-15.00 óra 

Kozma Dominik világ- és Európa-bajnoki bronzérmes 

magyar úszó dedikál Nyim standjánál 10.00-11.00 óráig 

Települési ízek versenye zsűrizés: 13.30-15.00 óra 

Eredményhirdetés: 16.00 óra 

 

VEDD A NYIMIT! 

 

Tojás        40Ft/db 

Savanyított almapaprika  0,7 l  400.- Ft  

Káposztával töltött ecetes paprika 5 l:  1600.- Ft  

Vegyes savanyúság      5 l:  1200.- Ft 

 

Munkaidőben hívható telefonszám: 84/380-044, vagy 06/70/341-0007 

Érdeklődni az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet 

munkanapokon 

8-15 óráig! 
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Júniusi programajánló– Süti Fesztivál Somban 
  

 

Megtisztítottuk a falut 

Egészségünk – A szűrések fontossága 

 

 

 Madárcsicsergős, meleg, 

szinte nyárias reggelre ébredt 

kis falunk 2018. április 28-án, 

szombaton. A Nyimi 

Faluszépítő és Környezetvédő 

Egyesület szorgos tagjai már 8 

órakor kemencében sült 

langallóval várták a Faluháznál 

a Siófoki Szakképzési 

Centrum Baross Gábor Közép 

és Szakiskolájából érkező 

diákokat, a civil szervezeteket 

és a lelkes önkénteseket. 

Miután a közel 80 résztvevő 

megtömte pocakját az 

ínycsiklandozó reggelivel, 

Pistár Péter Polgármester Úr 

rövid eligazítást tartott a nap 

feladatairól, majd kezdetét 

vette a közös munka a falu 

szebbé, rendezettebbé tételéért. 

Egy csoport a falu területén 

található szemetet gyűjtötte 

össze, egy másik pedig az 

utcákban található tűzcsapok 

festésével foglalatoskodott. 

 

található szemetet gyűjtötte 

össze, egy másik pedig az 

utcákban található tűzcsapok 

festésével foglalatoskodott. Sor 

került a raktárhelyiségek 

rendbetételére is, az ott 

fellelhető, feleslegessé vált 

dolgokat összegyűjtötték a 

lomtalanításra. A Dózsa 

György utca elején található 

Gólya park bővítése is 

elkészült, ahová a településen 

élő családok újszülött 

gyermekeinek rózsáit ültetik 

majd. A helyi parkokat és 

vízelvezető árkokat is 

megtisztították. Az önkéntesek 

a hídfestésben, és gyümölcsfa 

csemeték ültetésében is nagyon 

szépen helyt álltak. Miközben 

faluszerte zajlott a lázas 

munka, a Nyimi 

Hagyományőrző 

Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület tagjai 

már a bográcsok és lábasok 

körül sürögtek-forogtak, 

készült a pincepörkölt és 

gombapörkölt a munkában 

megfáradt ifjaknak és a 

helyi szorgoskodóknak. A 

finom ebéd elfogyasztása 

után az iskolások 

elbúcsúztak, élményékkel s 

talán néhány vízhólyaggal 

gazdagodva. 181 facsemete 

elültetése nem kis feladat, 

így a helyiek még ebéd után 

is folytatták a munkát, 

számukra a délután derekán 

zárult a fárasztó, ám 

eredményes nap.  

Minden résztvevőnek 

köszönjük a segítséget! 

 
 

 

LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

A jelzett napon 8.00-16.00. óra 

Egészségünkért sokféleképpen 
tehetünk, ennek egyike, hogy 
odafigyelünk testünk jelzéseire. 
A betegségek megelőzése és 
korai felfedezése szempontjából 
nagyon fontos a rendszeres 
szűrővizsgálatokon való 
részvétel. Sajnos a legtöbb 
szűrővizsgálat nem ingyenes, 
vagy csak bizonyos kor 
betöltése után válik azzá. 
Érdemes azonban szakorvost 
felkeresni, ha gyanús tüneteket 
tapasztalunk magunkon, mert az 
időben felfedezett betegség 
esetén sokkal nagyobb az esély 
a teljes gyógyulásra. Az ajánlott 
szűrésekről röviden: 
Bőrgyógyászati szűrés: 21 
éves kortól javasolt, különösen, 
ha új anyajegyeket vagy az 
anyajegyek méretében, 
színében változást tapasztalunk. 
Háziorvosi beutalóval 
térítésmentesen elvégzik a 
vizsgálatot a Bőrgyógyászati 
Szakrendelésen. 
 

 

 

 

Mellrák- és 

méhnyakrákszűrés: sajnos a 

fiatal korosztály is érintett, de 

költségmentes szűrések csak 

45 év felett elérhetők.   

Mammográfián kétévente, 

méhnyak elváltozások 

szűrésén 45 és 55 év között 

évente, 55 év felett kétévente 

lehet ingyenesen részt venni. 

21 év felett azonban minden 

nőnek évente javasolt a 

szakorvosi szűrővizsgálat. 

Posztataszűrés: szintén 

érintett lehet a fiatalabb 

korosztály is, viszont 40 év 

felett kétévente biztosít 

ingyenes szűrést az OEP. 

Szív- és érrendszeri 

betegségek szűrése: 25 év 

felett a háziorvos végzi 

térítésmentesen, 

vérnyomásméréssel és 

fizikális vizsgálattal, éves 

gyakorisággal. 

 

 

Veseműködés, Húgyúti 

fertőzések, cukorbetegség 

szűrése: 25 év felett 

kétévente laboratóriumi 

vizsgálattal, háziorvosi 

beutaló alapján díjtalan.  

Gyomor- bélrendszer 

eredetű vérzés szűrése: 45 

év felett háziorvosi beutaló 

alapján kétévente ingyenes. 

Tüdőszűrés: Negyven év 

felett saját 

kezdeményezésre, 

háziorvosi beutalóval 

évente egy alkalommal 

térítésmentes a tüdőszűrés.  

Ha nem ÁNTSZ által 

elrendelt kötelező 

szűrővizsgálatról van szó, 

negyven év alatt fizetni kell. 

 

 A helyi hagyományok 

megőrzése és ápolása érdekében 

Som Község Önkormányzata 

újra meghirdeti a vegyes édes 

sütemények versenyét, a Somi 

„Süti Fesztivált”, 2018. június 

30-ára.  
Nevezni és majd indulni 

legfeljebb 3 fajta otthonról 

hozott vegyes édes 

süteménnyel lehet előzetesen, 

június 25-ig. 

 

 Az értékelés 10. 15– től 

folyamatosan történik. A 

verseny 

eredményhirdetése 13 

órakor lesz. Minden 

induló emléklapot vehet át, 

az I-III. helyezett jutalma 

pedig        oklevél, és 

serleg. A 9 órakor kezdődő 

fesztiválnak a Közösségi 

ház és udvara ad otthont.  

 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. május  

Som Község 

polgármesterének eljutatott 

nevezési lappal, illetve a 

helyszínen, a fesztivál napján 

9.50-ig lehet.  

 

 

Nevezési díj nincs, viszont a 

sütemény receptje, és kóstoló 

leadandó.  A süteményeket 

szakmai és társadalmi 

tagokból álló zsűri értékeli.  

  

 

  

 

Tájékoztatjuk a 

lakosokat, hogy az 

önkormányzat 

közvilágítás-

korszerűsítést tervez! 
Magyar fejlesztés, 

magyar gyártás és saját 

finanszírozás.  

A Hivatal előtt két 

teszt-lámpa került 
felszerelésre.  

Mondjon véleményt 

róla! 
Javaslatait várjuk a: 

www.nyim.hu/bejelent

ések 
felületen,  vagy írásban 

az Önkormányzati 
Hivatalba benyújtva. 

 

Czunf Dominikánk 

ballagása alkalmából-

szívből gratulál Magdi 

néni és családja 

 

 
Babodi Gergőt 

 12.  születésnapja 

alkalmából köszöntik 

szülei és testvérei 

 

http://www.nyim.hu/bejelentések
http://www.nyim.hu/bejelentések
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Receptajánló– Madártej 
 

 

 

 

 

 

A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

 A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, 
hogy a programhoz kapott 
támogatást őshonos növényekre 
és köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 
önkéntes munkával! 
Felajánlásokat fogadunk 
örömmel: Alapanyag : beton, 

Királyság!  

Gyereknapi programajánló 

Már reggel 9 óra előtt 
összegyűlt a falu apraja és 
nagyja a játszótéren, hogy a 
Pünkösdi Király címért 
versenyezzenek.  

 
A próbák sorát az 
asszonytolás nyitotta, ahol 
kiderült, hogy ki tudja 
talicskával gyorsabban célba 
juttatni a csinos 
szalmamenyecskét.  A 
rönkhajításnál nem 
gyorsaság, hanem az erő 
dominált, míg a kakaslövés 
során kiderült, hogy ki tud a 
legjobban célozni. Az utolsó 
versenyszám, a tekézés kicsit 
kifogott a legényeken, de az 
ügyesebbek itt is hozták a 
formájukat.  

Sok szeretettel várunk minden 

kedves gyermeket, vállalkozó 

szellemű felnőttet a 2018. 

május 26-án megrendezésre 

kerülő akadályversennyel 

egybekötött Gyermeknapra. 

A gyülekező 8:30-kor lesz a 

Játszótéren. Az első csapat 

9.00. órakor indul útnak. 

13.00. órakor az akadályok 

leküzdésében megfáradt 

gyermekeket, felnőtteket 

gulyáslevessel vendégeljük 

meg. A szorgos kezű 

háziasszonyok egy kis 

palacsintával is kedveskednek 

épületének tárgyalótermében 

14.00 órától kezdődő nagysikerű 

Retro Számítógépes játszóház 

is színesíti.  
Azoknak, akik a tartalmas nap 

végére még nem éreznek 

fáradtságot, 19.00 órától 22.00 

óráig Tini Disco-t tartunk!  

 

 

 

 

Várunk minden kedves 

érdeklődőt! 

 

Hozzávalók: 
 

2 l tej 
8 db tojás 

30 dkg cukor, 
1 vaníliás cukor 
10 – 15 dkg liszt 

1 citrom héja, 
¼ rúd vanília, 
kis darab vaj 

 

 
 

A híg sárga masszát 

folytonos keverés közben 

beleöntjük a tejbe, és 

sűrűsödésig kavargatjuk. 

Vigyázat most már forrnia 

nem szabad, mert tönkre 

megy! Még mindig néha 

kevergetve kihűtjük. Legjobb 

a vízfürdő. Mielőtt teljesen 

kihűl, beledobjuk a vajat is.  
Csinos tálba töltjük, tetejére 

elrendezzük a habgaluskákat.  

A maradék cukorból 

karamellt olvasztunk, amivel 

megcsorgatjuk a galuskák 

tetejét.  

 

Sajnos hamar elfogy!!! 

 

Sue 53 receptje 

 

 

 

 

 

 

Tudnivalók a 

közterületen lévő 

fakivágásról 
A fás szárú növények 
védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendelet alapján, a 
közterületen lévő fás 
szárú növények 
kivágására vonatkozóan 
engedéllyel kell fordulni 
az illetékes 
önkormányzati hivatal 
jegyzőkéhez.  
A kérelem benyújtásával 
egyidejűleg 3000.- Ft 
összegű illetéket kell 
megfizetni. 
A közterületen lévő fás 
szárú növény kivágását 

követő 1 éven belül a 
használó köteles 
gondoskodni a növény 
helyben történő˝ 
szakszerű˝ pótlásáról, a 
rendelet 1. számú 
melléklete azonban 
egyértelműen leírja mely 
fajok egyedeivel nem 
lehet pótolni a 
kivágottakat.  
 

Az ügyintézéshez 

szükséges 

formanyomtatvány, 

valamint bővebb 

felvilágítás a Ságvári 

Közös Önkormányzati 

Hivatalban kérhető. 

A tejet feltesszük a vaníliával, és 

a citrom héjával főni. A 

tojásokat kettéválasztjuk. A 

fehérjéből kemény habot verünk. 

A csendesen fövő tejbe 

evőkanállal galuskákat 

szaggatunk, a növekedésükhöz 

hely kell.  

A 2 – 3 perc múlva megfordított 

és kész galuskákat szitára 

szedjük, lecsepegtetjük.  

A tojások sárgáját a cukor 

hétharmadával habosra 

(fehéredésig) kavarjuk.  

Tojásonként 1 – 1 evőkanál 

lisztet is dolgozunk hozzá. 

 Ha kész az összes galuskánk 

elkészítjük a vaníliamártást. 

A sárgája masszához óvatosan 

tejet kavarunk.  

A kiskirály- jelöltek 5 próbában 
mérték össze ügyességüket és 
erejüket: rönkhajítás, 
asszonytolás, íjászat, mocsárjárás 
és sörös doboz dobás. 
Mindeközben az asszonyok 

dagasztották, kelesztették a 

lángos tésztát, forrósították az 

olajat, hogy a megmérettetés 

során elfáradt és megéhezett 

legények mielőbb megtömhessék 

korgó gyomrukat. A 

versenyszámok alatt a kreatív 

elfoglaltságot kedvelők sem 

unatkoztak, hiszen az Öko 

Közösség sátrában 

megtanulhatták, hogyan kell 

noteszt és kulcstartót készíteni. 

 

 
 

Az időközben elkészült 

ínycsiklandozó finomság 

elfogyasztása után az 

eredményhirdetés következett. 

Az alsósoknál Babodi 

Martin, a felsősöknél Babodi 

Dominik nyerte el a kiskirályi 

címet.  

A Pünkösdi Király koronája 

idén Kanalas Zoltán fejére 

került, melyet a leköszönő 

király, Babodi Zoltán adott át. 

A lángostól új erőre kapott 

társaság vidám hangulatban 

mérte össze erejét 

kötélhúzásban, ahol kiderült, 

hogy az asszonyokat sem kell 

félteni, ha erőpróbáról van szó.  

 

A Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

mindenkinek köszöni a 

részvételt!  

 

Jövőre ismét találkozunk. 

 

Felhívjuk a szülők 
figyelmét, hogy 
gyermekeiket ne 

engedjék a  
Hetyei Kastély 

területén játszani, 
mivel az épület 

állapota 
balesetveszélyes! 

kicsiknek és nagyoknak. 

Ehhez nagyon szívesen várjuk 

a felajánlásokat, töltetlen 
palacsinta, palacsintatöltelék, 

vagy töltött palacsinta 

formájában.  
A délutáni programoknak 

(14.00 órától), ügyességi 

játékoknak a helyszínt a 

Nyim-i Lovas- és Kutyás 

Terápiás Közhasznú 

Egyesület biztosítja.  

A gyereknapi délutánt a sok-

sok szabadtéri programon túl 

a helyi önkormányzat  

A háziorvosi rendelő 

felújításának 

befejeztével a betegek 

ellátása az eredeti 

helyszínen történik.  

Ságvár - Nyim 

Önkormányzat  

Felnőtt háziorvosi 

alapellátás  

8654 Ságvár,  

Petőfi S.u.20. 

Rendelési idő 

Hétfő, Szerda, 

Csütörtök, Péntek: 

8:00-12:00  

Kedd: 12:30-15:30 

Rendel: Dr. Rácz István 

belgyógyász szakorvos 

Telefon elérhetőség 

hétköznapokon 

 8:00- 16:00 óráig: 

0684/380-021,  

mobil: 0670/653-70-37 
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Adományból  

valósulhat meg a 

nyimi  

Kőkereszt  

felújítása  
  

A Nyimi Római 

Katolikus 

Egyházközség 

adományokat gyűjt a 

hívektől a Kőkereszt 

felújítására, melynek 

keretében a kis szobor 

cseréje, a Kereszt teljes 

megújulása, valamint a 

korpusz felújítása is 

megvalósulhatna.  

A beruházás várható 

költsége több százezer 

forint, ezért az 

egyházközösség kéri, 

hogy aki teheti az 

alábbi lehetőségek 

egyikén támogassa a 

cél megvalósulását: 

Banki átutalással: OTP 

Bank 11743040-

20060776. A 

közleménybe kérjük 

feltüntetni: "Nyim 

kereszt" 

Számlatulajdonos: 

Szent Kilit Katolikus 

Egyházközség 

(www.szentkilit.hu/eler

hetoseg) 

Személyesen: Dr. 

Gárdonyi Máté atyánál 

a Plébánián, vagy 

Friktonné Katalinnál 

Nyimben. 

  

 Köszönjük! 
  

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 

 

Református egyházi hírek: 

 

- június 29-30-án és július 1-jén ismét REND (Református Egyházi 

Napok Dunántúl) lesz; ezúttal Kaposváron. Idén is kizárólag a 

gyülekezeten keresztül lehet jelentkezni, egyéni regisztrációra nincs 

lehetőség.  

Menü igénylése esetén az étkezési díj előzetes befizetése szükséges! 

[1.300Ft-os ebéd: „A” menü – gulyásleves, ízes bukta; „B” menü: 

zöldségleves, grillezett sertéscsíkok petrezselymes burgonyával, vecsési 

vegyes vágott savanyúsággal]  

A regisztrációs csomagjainkat a helyszínen fogjuk megkapni. A 

„Jelentkezési lapot” legkésőbb e hónap végéig kell leadni a gyülekezet 

lelkipásztoránál és ugyanezen határidőig kell befizetni az igényelt 

kedvezményes étkezés díját is!  

A SZOMBATI NAPON,  JÚNIUS 30-ÁN FOGUNK RÉSZT VENNI!  

 

-  június második szombatján (június 9-én) – mint minden évben, úgy 

ismét – „Családi Napra” kerül sor Bódis József ságvári presbiter pincéjénél, 

a Lándor-hegyen; minden korosztályból várja az érdeklődőket – mind a 

ságvári, nyimi, mind pedig a szomszédos kiliti gyülekezetből!  

Az együttlét ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött: 

A részvételi szándékot június 1-ig várja alpolgármester úr, a 

bodisjozsef57@gmail.com elektronikus levélcímen! 
 

Katolikus egyházi hírek: 
  

  Kaposvári Egyházmegyei nap (megalapításának 25. évfordulója) május 26-án, szombaton 

Kaposvárott. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. 

Részletek: http://kaposvar.egyhazmegye.hu/25-eves-a-kaposvari-egyhazmegye/ 

  Sóstói Ifjúsági Találkozóra hívja a környékbeli fiatalokat a Balatonszabadi Plébánia június 

9-én. Biciklivel Ságvárról 7:00 órakor indulunk.  

 

 
 

  Napközis hittantábor lesz Kilitin, június 25-29. között. Részletek és jelentkezés nálam 

Hunyadi Lacánál a 30/253-2244-as telefonszámon. 

mailto:bodisjozsef57@gmail.com
http://kaposvar.egyhazmegye.hu/25-eves-a-kaposvari-egyhazmegye/

