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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. november  

III. évfolyam X. 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: 
Férfinapi bál beszámoló 

2. oldal 

Egészségrovat  2. oldal 

Baross nyílt napon jártunk

   2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Anya ügyes!  3. oldal 

Létvédelmi tábor  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

Ásott és fúrt kutak bejelentési kötelezettsége 
 

VEDD A NYIMIT! 

Nyim Község 

Önkormányzatánál 

saját termesztésű 

zöldségek kaphatók: 

burgonya, sárgarépa 

a terméshozamtól és 

fajtától változó áron, 

valamint savanyúság, 

lecsó és paradicsomlé 

Érdeklődni az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet 

személyesen, vagy az 

alábbi munkaidőben 

hívható 

telefonszámokon: 

84/380-044,vagy 

06/70/341-0007 

Néhány hónapja már komoly figyelem övezi a fúrt kutak sorsát – különös tekintettel arra, 

hogy egy még hatályos törvény alapján ez év végéig kellett volna engedélyeztetniük ezeket az 

érintetteknek, az agrártárca azonban október 20-án közölte, hogy meghosszabbítanák a fúrt 

kutak bejelentésének december 31-ig tartó türelmi idejét az Országgyűlésnek benyújtott 

kormányjavaslat szerint.  
 

 
 

A javaslat értelmében mentesülne a vízgazdálkodási bírság alól, aki 2020. december 31-ig 

kérelmezi az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín 

alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt.  

A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt 

kutakra egyaránt vonatkozna. A legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai így 

uniós vidékfejlesztési pályázatokon is indulhatnának. 

 

Az üggyel kapcsolatban november 8-án nyilatkozott Font Sándor, a parlament mezőgazdasági 

bizottságának elnöke, aki azt mondta, hogy a kormánypárt szeretné, ha tulajdonos- és gazdabarát 

megoldás érvényesülhetne a fúrt kutak bejelentésénél, és ezt szolgálja az Országgyűlés előtt lévő 

törvénymódosítás is, amelyet várhatóan december első hetében fogadhatnak el. Hozzátette, a 

moratórium két évvel való meghosszabbítását a kormány is támogatja. 

Font Sándor kitért arra is, hogy a jogalkotó feladata még az eljárási rend tisztázása, azaz, hogy 

mit kell pontosan tenniük 2020. december 31-ig az ilyen kutak tulajdonosainak – az erre 

vonatkozó egyeztetéseket megkezdték. Mint mondta, a kormánypárt álláspontja szerint, ha 

bármilyen díjkötelezettséget rónak ki a bejelentéshez kapcsolódva, akkor ezeket a kutakat nem 

fogják a tulajdonosok bejelenteni, és nem érik el az eredeti célt, hogy megtudják, mennyi ilyen 

kút létezik Magyarországon. Hozzátette, a legérzékenyebb vízbázisok védelme érdekében erre az 

információra ugyanakkor a további jogalkotáshoz szükség van. 

 

A bizottsági elnök hangsúlyozta: amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg, 

addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettsége nincs.  
Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi jogalkotási időszakban határozzák meg. 

 

Font Sándor parlament mezőgazdasági bizottságának elnökével folytatott beszélgetés az alábbi 

linkre kattintva tekinthető meg:  

https://tenyek.hu/tenyek/274986_modosul-a-hazai-kutak-bejelentese---interju.html 
 

forrás: MTI/nak.hu 

 

http://nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/157-kornyezetgazdalkodas/98004-a-parlament-elott-a-turelmi-idoszak-meghosszabbitasarol-szolo-javaslat
https://tenyek.hu/tenyek/274986_modosul-a-hazai-kutak-bejelentese---interju.html
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A Baross iskola nyílt napján jártunk 
 

A férfiakat köszöntöttük 

Egészségrovat- a köszvény és kezelése 

 
 

 

 

Az idei évben is lázas 

készülődés előzte meg a 

Férfinapot. A nyimi 

asszonyok nagy fába vágták 

a fejszéiket (akarom 

mondani fűrészüket) hiszen 

a szokásos köszöntés mellett 

egy fantasztikus 

színdarabbal és egy 

különleges tánccal is 

készültek az erősebbik nem 

tiszteletére. Az esti 

műsorokat elég sok próba és 

gyakorlás előzte meg, de úgy 

tűnik, fáradozásaiknak meg 

lett az eredménye, hiszen 

elsöprő sikert arattak a 

vendégek körében. 

Mindeközben az elkészült 

ízletes étel gőzölögve várta a 

kondérban, hogy végre  
 

terítékre kerüljön. A vacsora 

felszolgálását követően 

kezdetét vette a hajnalig tartó 

mulatozás, melyhez a zenét 

az Ikarus együttes 

biztosította. A tánctér 

folyamatosan telített volt, 

köszönhetően a rengeteg 

résztvevőnek és a 

fantasztikus hangulatnak. 

Nagy öröm volt a 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület tagjainak, hogy 

ismét sikerült egy színvonalas 

rendezvénnyel megünnepelni 

a Férfinapot, ezáltal 

közvetítve mindazt a 

megbecsülést, tiszteletet és 

szeretetet, amit férjeink, 

apáink, fiaink iránt érzünk, 

természetesen nem csak az 

évnek ezen a napján. Isten 

éltesse a férfiakat! 

 
 

évnek ezen a napján. Isten 

éltesse a férfiakat! 

 

 
 

A Férfinapi- bálról 

készült gépgaléria az 

önkormányzati facebook 

oldalon érhető el! 

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!  

Sajnos napjainkban a köszvény 

szinte népbetegségnek számít, 

mégis sokan hagyják kezeletlenül, 

pedig hosszú távon komoly 

problémákat okozhat. A köszvény 

fájdalmas ízületi gyulladás, melyet 

az egészségtelen mértékben 

megnövekedett húgysavszint okoz. 

A betegség kezdetén előfordulhat 

gyengeség, láz, hidegrázás, 

általános rossz közérzet. A 

specifikus tünetek közé tartozik a 

hirtelen kialakuló köszvényes 

roham, egy vagy több ízület 

éjszakai fájdalma, melyek érintésre 

is fájdalmassá válnak. A gyulladt 

ízületek fölött a bőr vörös, 

bársonyos, meleg tapintású. 

Leggyakoribb megjelenési hely a 

nagylábujj alapízülete, de gyakran 

előfordul a boka, a csukló, a térd 

és a könyök ízületében is. 

Kockázati tényezők: elhízás, 

egészségtelen táplálkozás, 

különösen a húsok túlzott 

fogyasztása, magas vérnyomás, 

cukorbetegség, alkohol 

fogyasztása. Veseproblémák 

esetén is fokozottan számolhat 

a köszvény jelentkezésével. 

Egyes betegségek és 

gyógyszerek szedése is 

megnövelik a köszvény 

kialakulásának kockázatát. 

Például a pajzsmirigy 

alulműködés, illetve az aszpirin 

szedése. A férfiaknál nagy 

arányban 40-50 éves korban, a 

nőknél pedig a menopauza után 

jelentkezik. Az örökletes 

tényezők is szerepet játszanak a 

kialakulásában. 

A kezelés elsődleges célja a 

fájdalom csökkentése 

Az eseményről készült szöveges 

összefoglaló, valamint a 

képgaléria az intézmény 

honlapján, illetve facebook 

oldalán tekinthető meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

és a gyulladás 

megfékezése. Ennek 

hagyományos gyógyszere 

a kolchicin, szájon át vagy 

injekcióban adva. 

Mellékhatásai (gyomor-

bél tünetek, hányás, 

hasmenés) miatt ma 

gyakrabban adnak nem-

szteroid 

gyulladáscsökkentő 

szereket, például 

ibuprofent.  

A betegség visszatértének 

megakadályozására az is 

elegendő, ha a beteg sok 

folyadékot iszik, kerüli az 

alkoholos italokat, és 

kevesebb fehérjedús ételt 

fogyaszt és csökkenti a 

túlsúlyt. 
 

 

 
2018. november 9-én a 

Siófoki SZC Baross Gábor 

Szakgimnáziuma és 

Szakiskolájának nyílt napján 

vettünk részt, és képviseltük 

Nyimet. Köztudott, hogy a 

Baross Gábor középiskola 

örökbe fogadta településünket 

ezért a diákok évről- évre 

részt vesznek a tavaszi 

falutakarításban, mellyel a 

csapatépítésen, és 

szabadidejük hasznos 

eltöltésén túl az érettségi 

feltételének számító 

közösségi szolgálatot is  

 

Decemberi 

programajánló 

December az 

ünnepvárás és a családi 

programok időszaka, 

ennek megfelelően mi 

is ünnepi programokkal 

készülünk.  

A Könyvtár 

szervezésében 

december 9-én 

(vasárnap)  

16:00 órától a 

Tekergő Bábszínház 
előadását láthatják a 

Kultúrházban, a 

Furfangos Mikulás 
címmel. 

A műsor után a 

Mikulás is érkezik.  

Kérjük a szülőket, 

előzetesen jelezzék az 
Önkormányzati 

Irodában Babodiné 
Csik Beátánál, 

amennyiben részt 

kívánnak venni és 
hozzájárulnak 

gyermekük Mikulás-

ajándékozáson való 
részvételéhez. 

*** 

Az Adventi ünnepvárás 

keretében december 

15-én 15:00 órától 

mézeskalács készítés 

lesz a Kultúrházban. 

Alapanyag-különösen 

méz– felajánlást 

szívesen fogadunk. 
*** 

December 21-én 18.00 

órakor Karácsonyi 

Koncertet tartunk a 

Kultúrházban, Bernáth- 

Kersák Edina 

vezetésével nemrég 

alakult Nyimi 

Kamarakórus, 

Bernáth Balázs 
oboaművész, valamint 
a Siófoki Művészeti 

Iskola zongoratanára, 

Bernáthné Fülöp 

Zsuzsanna 

közreműködésével. A 

gyermekekkel 

versekkel, valamint a 

műsor után a 

hangulathoz illően 

meleg teával és 

nassolnivalóval is 

készülünk. 

Nagyon sok 

szeretettel várunk 

mindenkit! 
 

teljesíthetik a tanulók.  

A nyílt napon Nyim 

standjánál az érdeklődők 

megtekinthették azokat a 

korábbi években készült 

képeket, felvételeket, 

amikor az iskolások a 

faluban tevékenykedtek, 

valamint egy kis ízelítőt is 

adtunk a helyi 

hagyományokból, 

programokból, 

eseményekből, 

településünk szépségéből 

és vendégszeretetéből. 
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Receptajánló– Még egyszerűbb Tatin (Őszibarackos) 

 
 

 

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! 

Anya ügyes! 
    

Beszámoló a létvédelmi táborról 
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Hozzávalók 
4 őszibarack 

1 evőkanál vaj (3 - 5 dkg) 

4 evőkanál cukor 

½ citrom 

A tésztához: 

2 tojás 

2 – 2 evőkanál cukor és 

tejszín 

késhegynyi sütőpor 

10 dkg liszt, só 

 
 

 

 

(Tehetünk bele 1 vaníliás 

cukrot is!)  

A barackok tetejére simítjuk. 

Előmelegített 200ºC – os 

sütőben 30 – 35 perc alatt 

készre sütjük.  

Amikor elkészült kövön pár 

percet pihentetjük, és tálra 

borítva, esetleg porcukorral 

meghintve tálaljuk. 

Adhatunk mellé édes 

tejszínhabot is!  

 

Mutatós gyors, egyszerű! 

 

Sue 53 receptje 

 
 

Elkészítés 

A barackokat mossuk, 

magozzuk, és cikkekre vágjuk. 

Egy kerek sütőformát vajjal 

kikenünk, cukorral meghintjük, 

és legyezőszerűen beleterítjük a 

barackot.  

A citrom levével meglocsoljuk, 

és a hűtőbe félre tesszük. A 

tésztához a tojások sárgáját 

habosra keverjük a cukorral és a 

tejszínnel.  

A sütőporral összeszitált lisztet 

beledolgozzuk.  

Végül a tojások kemény habbá 

vert fehérjét is belekeverjük.  

Csipetnyi sóval, és a citrom 

reszelt héjával ízesítjük.  

 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

Értesítjük a 

lakosságot, hogy aki 

a gyümölcsfásítási 

program 

keretében igényt 

adott le, és 

kérelme megfelelt 

a megadott 

feltételeknek,  

 

2018.11.28-án 

(szerdán) 

  és 2018.11.29-én  

(csütörtökön ) 

8-15 óráig veheti át 

a gyümölcsfákat  

az Önkormányzat 

épületénél. 

 

Az EFOP-3.7.3-16-2017-

00154 azonosítószámú 

„Tanulással a közösségünkért” 

LLL programok megvalósítása 

Nyim községben elnevezésű 

pályázat keretein belül október 

végén létvédelmi tábor került 

megrendezésre. Az érdeklődő 

részvevők a tábor során 

megismerhették az életminőség 

meghatározó elemeit, valamint, 

az az azokat befolyásoló 

tényezőket. Az egyéni 

élethelyzetek átbeszélése, a 

felmerülő problémák közösen 
történő megoldása közelebb 

hozta egymáshoz a csoport 

tagjait.   

A testi- lelki egészség, a jó 

közérzet személyiségstabilizáló 

működésének elősegítése 

érdekében mind elméleti, mind 

a gyakorlati tudásátadás, 
 

illetve közös gyakorlás (jóga, 

torna, sport) is zajlott. A tábor 

során a részvevők olyan, a 

mindennapi életbe beiktatható 

stresszkezelési megoldásokat 

(pl.: énidő kialakítása, 

relaxáció, masszírozás) 

ismerhettek meg, és kezdtek is 

el alkalmazni, melyek 

segítségével egy negatív 

élethelyzetből is könnyebben 

kilábalhatnak. Ezt erősítette az 

egészséges életmód és 

önértékelés (megfelelő 

mozgás, étkezés; emberi 
kapcsolataink, élő és élettelen 

környezetünkhöz való 

viszony, stb.) kialakítási 

lépéseinek szintén gyakorlati 

tudásátadással zajló 

áttekintése, illetve, az elmében 

és pszichében zajló 

folyamatok tudatosítása és 

tudatos kontrollálása. A test és 

tudatos kontrollálása. A test és 

lélek ápolását mindennap 

kiegészítette az ízletes, 

egészséges, közösen 

elfogyasztott tízórai, ebéd és 

vacsora. Nagyszerű 

kikapcsolódást nyújtott az 

utolsó napi közös 

gyógyfürdőzés, mely során 

egy kicsit kötetlenebbül, de 

annál hatékonyabban 

oldhatták fel feszültségeiket a 

résztvevők. A csoport 

fürdőzni nem kívánó tagjai 

pedig a Tamási Vadaspark 

természeti szépségeiben, a 

testközelből látható, érinthető 

állatok megnyugtató 

közelségéből töltődhettek. 

 

 
 

Hulladékszállítási naptár 
2018. december  

 

Sikeresen zajlott az "Anya 

Ügyes!" rendezvénysorozat 

első workshopja a Siófok és 

térsége Paktumirodában! A 

kisgyermekes anyukákat 

kiemelten megszólító, fél 

évet átívelő 

rendezvénysorozat célja a 

munkaerő-felvétel és 

foglalkoztatás kétoldalú 

folyamatának 

összehangolása, felkészítés, 

közös fejlődés, a 

munkavállalók és 

munkáltatók összekötése 

előadások, interaktív 

gyakorlatok, tanácsadás, 
beszélgetés segítségével. A 
Nyitóforumot követő első 
workshopon -  közös 
munkán alapuló találkozón 
- mindannyian hasznos 
tapasztalatokkal lettünk 
gazdagabbak, legyen az 
egy-egy új munkaerő-piaci 
információ, egy új 
perspektíva önmagunkról, 
képességeinkről; egy profi 
stratégiai útmutatás álom-
munkák megvalósításához... 
vagy akár a gyermeki 
mosoly és ölelés 
pótolhatatlan 

öröme!  Köszönjük 
minden résztvevő 
anyukának, hogy eljött! A 
következő ingyenes 
tanácsadó alkalom 
időpontja: december 11. 

Köszönjük minden 

résztvevő anyukának, hogy 

eljött!  

A következő ingyenes 

tanácsadó alkalom 

időpontja: 

december 11. kedd, 

9.00-12.00. 

Siófok és térsége 

Paktumiroda, 8600 Siófok, 

Semmelweis utca 2. I./46. 

(Hernyó sor Zamárdi felőli 

vége, 1. emelet balra )  

Jelentkezés: 

Email:  

siopaktum@gmail.com 

Tel.: 06-20/394-47-11 

beszélgetés segítségével.  

A Nyitóforumot követő első 

workshopon -  közös 

munkán alapuló találkozón 

- mindannyian hasznos 

tapasztalatokkal lettünk 

gazdagabbak, legyen az 

egy-egy új munkaerő-piaci 

információ, egy új 

perspektíva önmagunkról, 

képességeinkről; egy profi 

stratégiai útmutatás álom-

munkák megvalósításához... 

vagy akár a gyermeki 

mosoly és ölelés 

pótolhatatlan öröme! 

mailto:siopaktum@gmail.com
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Apróhirdetés 

*Eladó 1500m2-es 

építési telek, Nyim 

Rákóczi utca 7/b. 

Érdeklődni lehet: 

84/312-537; 30/3765452 

 

*2 db oltatlan, 8 hetes 

kan puli kutyus jelképes 

összegért, vagy egy tábla 

csokoládéért elvihető.  
Érd: Nikovics Tibor; 

06/70 5366264 

*** 

Tisztelt Olvasóink! 
A nagy érdeklődésre való 
tekintettel hírlevelünket 

állandó 
INGYENES 

apróhirdetési rovattal 

bővítjük! 
A hirdetéseket adott 

hónap 15-ig várjuk a 
hivatalnyimfb@gmail. 

com címre! 

A hirdetések tartalmáért 

felelősséget nem 

vállalunk! 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 

IMPRESSZUM: 

Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Megjelenik online terjesztésben a 

feliratkozók részére email útján, 110 példányban nyomtatva Nyim község háztartásaiba történő 

eljuttatással, az önkormányzati weboldalon (www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat hivatalos facebook 

oldalán (facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. Felelős szerkesztő: 

Pistár Péter polgármester    

Református ünnepi alkalmak-2018. december 

DÁTUM HELYSZÍN PROGR. ELNEVEZÉSE 

12.01. (Szo) 15
00

 Kiliti (ref) közház Adventelői kézművesház 

12.01. (Szo) 16
30

 Ságvár, templomok utcája Adventi gyertyagyújtás 

12.02. (V) 08
30

 Ságvár (ref) templom Advent (egyházi év) I. vas 

12.02. (V) 10
00

 Kiliti (ref) templom Advent (egyházi év) I. vas 

12.02. (V) 11
00

 Kiliti (ref) templomudvar Adventi kézműves 

kirakodóvásár 

12.06. (Cs) 16
30

 Ságvár, művház Zenés Mikulás-várás 

12.08. (Szo) 16
00

 Ságvár (ref) templom Adventi koncert (SNK) 

12.12. (Sze) 17
30

 Kiliti (ref) közház tematikus előadás III. (BD) 

12.19. (Sze) 17
00

 Ságvár (család) házi bibliaóra 

12.22. (Szo) 16
30

 Ságvár, művház Gyermekek karácsonya 

12.23. (V) 16
30

 Kiliti (ref) közház Gyermekek karácsonya 

12.25. (K) 08
30

 Ságvár (ref) templom karácsony I. napi it (úv) 

12.25. (K) 10
00

 Kiliti (ref) templom karácsony I. napi it (úv) 

12.25. (K) 14
00

 Nyim (ref) templom karácsony I. napi it (úv) 

12.25. (K) 15
30

 Kiliti (MMSz) IdOtth karácsony I. napi it (úv) 

12.26. (Sze) 08
30

 Ságvár (ref) templom karácsony II. napi it (úv) 

12.26. (Sze) 10
00

 Kiliti (ref) közház karácsony II. napi it 

12.30. (V) 08
30

 Ságvár (ref) gyülterem kar. utáni I. vasárnapi it 

12.30. (V) 10
00

 Kiliti (ref) közház kar. utáni I. vasárnapi it 

12.31. (H) 16
00

 Ságvár (ref) gyülterem óévi hálaadás (koccintás) 

12.31. (H) 17
00

 Kiliti (ref) közház óévi hálaadás (koccintás) 

19.01.01. (K) 08
30

 Ságvár (ref) gyülterem újévi könyörgés 

19.01.01. (K) 10
00

 Kiliti (ref) közház újévi könyörgés 

egész hónapban Kiliti (ref) templom/közház fix gyülekezeti bibliaórák 

egész hónapban Kiliti (ref) közház fix „vasárnapi iskola” 
  

 

 

Értesítjük a lakosságot, 

hogy az önkormányzati 

épület felújítása miatt az 

alábbi változások léptek 

életbe Nyimben: 

*a háziorvosi rendelés 

átmenetileg szünetel 

Nyimben, a falugondnoki 

szolgálat keretében, minden 

kedden 10.15. perckor busz 

indul a ságvári rendelőhöz, 

ahol a háziorvos fogadja a 

betegeket.  

 

*Könyvtár a megszokott 

időpontban nem 

látogatható. Igény esetén a 

következő telefonszámon, 

illetve Messengeren, 

Viberen a könyvtáros 

elérhető: Peitli Franciska: 

06/70 424-6139 

 

*A polgármesteri 

fogadóóra a megszokott 

időpontban szünetel. 

Bármilyen probléma 

esetén, a 06/30 251-1724-as 

telefonon egyeztetett 

időpontban Polgármester 

Úr a lakosok 

rendelkezésére.  

 

Katolikus miserend Nyimben: 

2018. november 25. vasárnap- 9.00 órától 

2018. december 9. (vasárnap) - 9:00 órakor 

December 24. (hétfő) - 17:00 órakor 

További programok: 

Adventi gyertyagyújtás Ságváron: december 1. (szombat) 15:30 órakor a templomban, utána 

a főtéren folytatódnak a programok 

Adventi gyertyagyújtás Kilitin: december 1. (szombat) 18:00 órakor a templomban 

Népi Betlehemes Ságváron: december 22. (szombat) 9:30 órakor a templomban, előadja 

a Kákics Együttes 

Népi Betlehemes Kilitin: december 22. (szombat) 11:00 órakor a templomban, előadja 

a Kákics Együttes  

 

Nyilas Misi karácsonya – cipősdoboz akció! 

Gyűjtés ideje: november közepétől december derekáig; helye: Kiliti Református Közösségi 

Ház (8600 Siófok, Asztalos utca 77/b). Előzetes telefonos egyeztetés szükséges (30/335-8707)! 

Ha nincs ideje ajándékot készíteni és küldeni, önkénteseink összeállítanak Ön helyett egy 

cipődoboznyi ajándékcsomagot. Ehhez már néhány ezer forint is elég. Támogatói csekket, vagy 

bármilyen információt a programról a 30/944-4918-as telefonszámon kérhet.  

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány számlaszáma: 10702019-85008898-

51100005 További információ: https://jobbadni.hu/nyilas-misi-pakk-ciposdobozba-zart-

szeretet/ E-mail cím: ciposdoboz@jobbadni.hu  

Illetve a Szeretetdobozról:  
Magyar Református Szeretetszolgálat 

1146 Budapest Hungária körút 200. 

Tel: +3612730449 

Mobil: +36303508856 

Adományvonal: 1358 

Egy hívás is segít! 250 Ft/hívás  

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://www.youtube.com/watch?v=pBWzAxdVZLA
http://kakics.eu/
https://jobbadni.hu/nyilas-misi-pakk-ciposdobozba-zart-szeretet/
https://jobbadni.hu/nyilas-misi-pakk-ciposdobozba-zart-szeretet/
mailto:ciposdoboz@jobbadni.hu
tel:+36%201%20273%200449

