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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. január  

III. évfolyam XII. 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: 
Farsangra  

készülünk   2. oldal 

Egészségrovat  2. oldal 

Debütált a Nyimi 

Kamarakórus  2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Még nincs 

influenzajárvány 
Somogyban 3. oldal 

Pályázati forrásból 

tanulnak úszni a nyimi 

gyerekek  3.oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

Megújult a Községháza épülete 

Kedves Nyimiek! 

 

Először is boldog, sikeres és egészségben bővelkedő új évet kívánok a településünk 

minden lakosának! 

Nyim több mint 800 éves története során a település megért jobb, és sajnos rosszabb 

időszakot is. Az elmúlt évszázadok során a háborúk és a viszályok nagyban 

befolyásolták a település életét. Hála Istennek, mi, a település jelenlegi lakói egy 

hosszabb, békés időszakban élhetünk. Koncentrálnunk „csak” a fejlesztésekre kell, és 

arra, hogy minél komfortosabb legyen településünk.  

 

2017. év végén Nyim Község Önkormányzata 10.372.015.- Ft támogatást nyert el a 

8612 Nyim, Fő u. 65. szám alatti Községháza épületében található háziorvosi rendelő 

felújítására, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázati felhívás keretében. 

 

A pályázat célja az orvosi rendelő helyiségeinek felújítása, energetikai 

korszerűsítése, valamint új orvosi eszközök és bútorok beszerzése volt. Ezt a célt 

kiegészítettük saját forrásból, az iroda és a testületi terem belső megújításával. 

             
 

Az építési tevékenységek keretében egy új, belső nyílászáró, valamint a rendelőrészhez 

tartozó külső ablakok helyett új, hőszigetelt ablakok kerültek beépítésre, majd az aljzat 

vízszigetelését követően, jellemzően új burkolatot kaptak a helyiségek. Teljesen 

megújult a fűtési rendszer és a teljes víz- és szennyvíz hálózat, valamint sor került az 

elöregedett villamos hálózat felújítására is. Kiépíttettük a napelem-rendszer is, amely az 

Önkormányzatot terhelő villamos energia költségeket hivatott az elkövetkező években 

csökkenteni. 

 

Az építési munkálatokon kívül eszközbeszerzés is megvalósult a háziorvosi praxis 

szükségleteihez igazodva. Ennek keretében komplett bútorzat és egy korszerű EKG 

és vérnyomásmérő berendezés szolgálja majd a település lakóinak kényelmét, illetve 

egészségvédelmét. 

A fejlesztés megvalósulása a háziorvosi ellátás körülményeinek évtizedes 

problémáit oldja meg, melynek eredményeként egy korszerű, jól felszerelt, alacsony 

rezsiköltséggel üzemeltethető rendelő jött létre Nyimben.  

A beruházás megvalósításhoz az Önkormányzat az elnyert támogatás kiegészítéseként 

545.896 Ft önerőt biztosított. 

 

Természetesen a fejlesztésekkel nem állunk le az idén sem! A képviselőtestület velem 

együtt folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb forrást hozzuk a településre, 

hogy az évtizedek óta megvalósításra váró fejlesztéseket, felújításokat meg tudjuk 

valósítani.  

Ehhez várom Nyim minden lakójának támogatását! 

Barátsággal: Pistár Péter 

polgármester 
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Karácsonykor debütált a Nyimi Kamarakórus 

Farsangra készülünk 

Egészségrovat- Cukorbetegség, a néma gyilkos 
 
 

 

 

Ismét eltelt egy esztendő és az 

új év is számos programot 

tartogat számunkra. Elsőként 

az ínycsiklandozó fánk és a 

téltemető mulatozás időszaka, 

a farsang köszönt ránk, egy 

kis vidámságot hozva a szürke 

téli hétköznapokba.  

Nyimben sem marad el a 

télűzés, hiszen a Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület jóvoltából 2019. 

február 23-án 16:00 órakor 
a Kultúrházban ismét 

megrendezésre kerül a 

farsangi jelmezes felvonulás, 

ahol a vállalkozó szellemű 

gyermekek, felnőttek, vagy 

akár csoportok újra 

megmutathatják  

kreativitásukat, jelmezeiken 

keresztül. 

De nem csak a maskaráké lesz a 

főszerep, hiszen a felnőttek 

nagy örömére újra 

megrendezésre kerül az 

elmaradhatatlan forralt bor 

készítő és fánksütő verseny is.  

A felvonulás résztvevői 15.45-

től gyülekezhetnek a Kultúrház 

mellett lévő teremben. A belépő 

idén is 200 Ft – melyet a 

jelmezeseknek nem – csak a 

nézőknek kell fizetniük.  

A felvonulás után mindenkit 

szeretettel látunk vendégül egy 

kis süteménnyel, melyhez 

szívesen fogadunk 

felajánlásokat. Szükség lesz 

némi szerencsére is,  

hiszen számos értékes 

tombolatárgy vár gazdára.  

Tombolavásárlásra a 

megszokott módon nyílik 

lehetőség.  

Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk, illetve 

ajánljuk figyelmükbe a 

korábbi évek - facebook 

oldalunkon található-

képgalériáit 

kedvcsinálóként, 

ötletadóként  

 
 

 

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!  

Manapság sok embertársunknál egy 

rutinvizsgálat során derül ki, hogy 

2-es típusú cukorbetegségben 

szenved. A magas vércukorszint 

nem okoz fájdalmat, ezért a 

diabétesz jellegzetes tünetei-a 

fokozott szomjúságérzet, a 

gyakoribb vizelési inger, és a 

levertség- is csak kevés betegnek 

tűnik fel, éppen ez teszi a 

cukorbetegséget olyan veszélyessé. 

Már a megbetegedés előtti 

időszakban elváltozások jelennek 

meg a nagy véredényekben, a 

vénákban és az artériákban. 

Ilyenkor a testben termelődő inzulin 

nemcsak azt a sejtekre ható 

képességét veszti el észrevétlenül, 

ami által a cukor a vérben 

megemelkedik, hanem az egyéb 

anyagcsere-folyamatok, például a 

zsíranyagcsere, vagy a vesén 

keresztül történő kiválasztás  

is sérül. A hibás cukor- és 

zsíranyagcserével párhuzamosan 

megemelkedik a vérnyomás is. 
Amennyiben a cukorbetegség 

kezelés nélkül marad, a teljes 

szervezet károsodhat. A vesék 

felmondhatják a szolgálatot, 

vagy megvakulhat az illető. 

Mivel az idegek is károsodnak - 

rosszul gyógyuló sebekkel 

együtt járó - érzékelési zavarok 

fenyegetnek. Nem kielégítő 

kezelés mellett nagy az 

amputáció veszélye is. Gyakori 

szövődmény a szívelégtelenség, 

az összes infarktusos beteg 

egyharmada 2-es típusú 

cukorbetegségben szenved. A 

cukorbetegség következtében a 

betegek várható élettartama 15 

évvel alacsonyabb, mint az 

egészségesek esetében. A 2-es 

típusú diabétesz kiváltója  

 

Mária Juditnak profi 

közreműködése is, valamint 

a karnagy: Bernáth- Kersák 

Edina felkészítése és 

szakszerű vezénylete.  

A koncert után a résztvevők 

meleg teát, forralt bort és 

finom süteményeket 

kóstolhattak. Ezúton 

szeretnénk mindenkinek 

megköszönni, hogy 

megtisztelték jelenlétükkel 

rendezvényünket, és 

köszönjük a sok finomságot 

is, hiszen elmaradhatatlan 

kellékei voltak ennek a 

remek estének! 

gyakran a zsírban és 
szénhidrátban gazdag 
táplálkozás, illetve a 
hiányzó mozgás is felelőssé 
tehető.  
Szakmai ajánlások szerint 
hetente 3-4 alkalommal 
legalább egy félórát kellene 
sportolnunk egészségünk 
védelmében. Talán egyetlen 
gyógyszeres kezelés sem 
ilyen hatásos a 2-es típusú 
cukorbetegeknél. 
 
Ha másra nincs is időnk, a 
gyalogos bevásárlás, a 
séták, a lépcsőn való 
közlekedés jó kezdet lehet 
egy aktívabb élet felé, 
illetve a zöldség, gyümölcs 
fehér húsok beiktatása a 
táplálkozásba a koleszterin- 
dús élelmiszerek helyett.  

 
 

A tavalyi mozgalmas év 

méltó zárása volt a karácsonyi 

koncert, hiszen ünnepélyes, 

átható, meghitt pillanataival 

olyan színvonalas élményt 

nyújtott, melyben nem 

minden nap van része a helyi 

közönségnek. A koncertet 

Gáll J. Anna karácsonyi 

szólóéneke indította, majd őt 

követték a helyi iskolás 

gyermekek - Kanalas Kinga, 

Tóth Boglárka és Bodó 

Tamás - akik karácsonyi 

versekkel készültek erre az 

ünnepélyes alkalomra.  

FELHÍVÁS! 

 

A tavalyi évben oly 

nagy sikert aratott 

Nemzeti Regattán 

való idei 

megmérettetésre 

készülve  

szeretnénk kérni a 

lakosság segítségét! 

 

Nyimet bemutató 

imázsfilmhez 

szükségünk lenne 

minden olyan  

régi,  jó állapotban 

lévő,  nagy 

felbontású 

fotódokumentációra 

 

amelyen elsősorban 

a nyimi táj, a helyi 

nevezetességek 

szerepelnek,  

esetleg régi 

közösségi 

rendezvény képei, 

illetve minden olyan 

képi, illetve videó 

anyag,  ami a 

korabeli falut, vagy 

a régi 

hagyományokat 

tükrözi, illetve  

mutatja be.  

 

A felvételekről 

minden esetben 

másolatot 

készítünk, és az 

eredetit 

természetesen 

változatlan 

állapotban 

visszajuttatjuk  

jogos 

tulajdonosának. 

 

Felajánlásukat 

kérjük az  

Önkormányzati 

Hivatalba 

szíveskedjenek 

eljuttatni 

munkaidőben! 

 

KÖSZÖNJÜK! 

Ezután bemutatkozott a 

Bernáth- Kersák Edina 

vezette Nyimi Kamarakórus, 

majd ismét egy kisiskolás 

következett: Szöllősi Amália 

citerával kísért karácsonyi 

énekekkel kápráztatta el a 

közönséget. A kórus újbóli  

szereplése mellett Bernáth 

Balázs szólójátéka emelte az 

est fényét. A kamarakórus 

nagy sikert aratott, de 

sikerükhöz hozzájárult a 

Siófoki Művészeti Iskola 

tanárainak, Bernáthné Fülöp 

Zsuzsannának, Bernáth 

Balázsnak és Csizmadia 

Mária 
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Receptajánló– Kekszes túrós vaníliás torta 

 

 
 

 

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 

Én kis kertész legény vagyok… 
 

Pályázati forrásból tanulnak úszni a nyimi gyerekek 
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Hozzávalók 
 

25 dkg darált keksz 

25 dkg margarin 

1⁄2 kg tehéntúróból 

készült hagyományos 

töltelék 

1 zacskó főzős vaníliás 

pudingporból  

készült öntet 

1 zacskó zselatin fix  

(a túróba) 

vaj a forma 

kikenéséhez,  

+kb. 3 dkg a pudingba 

A majdnem megdermedt 

vanília pudingot a töltelék 

tetejére öntjük. 

Visszatesszük a hűtőbe. 

Mikor kihűlt levesszük a 

tortakarikát, és szeleteljük. 

Tejszínhabot kínálhatunk 

mellé.           

Sue53 receptje 

 

Elkészítés 

A kéz meleg margarint 

összegyúrjuk a darált keksszel. 

Belesimítjuk a tortaformába, vagy 

tepsibe, amit előzőleg kikentünk 

vajjal. A túróból hagyományos 

tojásos, felvert habos (mazsolás) 

tölteléket készítünk, amibe 

belekeverjük a legvégén a zselatin 

fix-et. Elkészítjük a leírásnak 

megfelelően a főzős vanília 

pudingot. Amíg hűtjük, 

belekeverjük a vajat.  

A túrótölteléket rákenjük /öntjük 

a kekszes alapra, és hűtőbe 

tesszük. 

esetleges kártevőkkel, 

betegségekkel, az azok elleni 

védekezéssel. Fontos, hogy a 

felelős növényvédelmet is 

elsajátítsák a résztvevők! 

Lakáskultúra témában, az 

alapismereteken túl, 

ismerkedtünk a színekkel, azok 

lélektani hatásaival, készítettünk 

szín- kollázsokat, hangulat-

kollázsokat, hogy az elméleti 

ismeretek a gyakorlatban is 

elmélyüljenek.  

A továbbiakban szó lesz még 

többek között   sziklakertek 

kialakításáról, magas 

ágyásokról, növények 

metszéséről, ápolásáról, 
terményfeldolgozásról. 

Lakáskultúra témában 

ismerkedünk a lakás 

helyiségéinek helyes 

kialakításáról, a helyiségben 

alkalmazott helyes világítás 

kialakításáról, az ergonómia 

szerepéről az otthonunkban.  

Készítünk ünnepi dekorációt 

húsvétra, ismerkedünk 

újrahasznosítási ötletekkel mind 

a kertben mind a lakás 

dekorációban.  

a gyakorlati tudás megszerzése 

rendkívül fontos, ezért a legtöbb 

témában mind szemléltető 

anyagokkal mind fizikai 

megvalósítással igyekszünk a 

tanulási folyamatot a lehető 

legkézzelfoghatóbbá tenni.  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

A „Közösen a jövőnkért 

komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére 

Siófok térségében” elnevezésű 

EFOP-1.5.2-16-2017-00006 

pályázat megvalósításának 

megfelelően, 2018 

szeptemberében ingyenes 

úszásfoglalkozás indult a nyimi 

iskolásoknak.  

A fiatalok iskolaidő után 

szervezett, felnőtt által 

felügyelt testmozgás/sport 

tevékenység keretében zajló 

úszásoktatásra önként 

jelentkezhettek.  

A részvevő, összesen 11 

gyerekből 10 fő azóta is 

rendszeresen jelen van a 

foglakozásokon.  

Az úszás órák heti 1 

alkalommal, hétfőnként 

kerülnek megtartásra a 

Koppány- Völgye 

tanuszodában, Tabon. 
A gyermekek szállítását Nyim 

Község Önkormányzata 

biztosítja, az általa fenntartott 

falugondnoki busszal, valamint 

néhányan egyénileg oldják meg 

utazást. A foglakozást Nagy 

Károlyné, Gizi néni vezeti, aki 

– bár elég szigorú – de az eddig 

eltöltött idő alatt a gyerekek 

nagyon megszerették. A 

különböző korosztályból álló 

kis csapat hamar összeszokott, 

sokat segítenek egymásnak, és 

láthatóan örömmel vesznek 

részt az órákon. A négy hónap 

alatt nagyon sokat fejlődtek, a 

feladatokat már önállóan, vagy 

nagyon kevés segítséggel 

hajtják végre.  

 

 

A program várhatóan 

márciusig tart, így minden 

résztvevőnek lehetősége 

nyílik az úszás alapjainak 

elsajátítására. 

 
 

Amennyiben a pályázatról, 

valamint a pályázat keretében 

megvalósuló rendezvényekről 

többet szeretnének megtudni, 

keressék fel a 

www.kozosenajovonkert.hu 

honlapot, vagy kövessenek 

minket a  

„Közösen a jövőnkért –

Siófok” facebook oldalon! 

 

 

Az EFOP 3.7.3 pályázat 

keretében megvalósuló Kert és 

lakáskultúra  szakkör célja a 

természettudományos és 

technikai kompetencia, 

valamint az esztétikai 

kifejezőképesség fejlesztése.  

Ennek keretében a résztvevők 

elsajátíthatnak olyan 

ismereteket, amelyeket a saját 

kertjükben, otthonukban 

hasznosíthatnak.  

A kertészet témában 

foglalkoztunk a közterületi 

kertek kialakításának 

szabályaival, a gyümölcsfák 

ültetésével, gondozásával, 

megismerkedhettünk az 

esetleges kártevőkkel, 

betegségekkel, az azok elleni 

védekezéssel. Fontos, hogy a 

felelős növényvédelemmel is 

megismerkedjenek a 

résztvevők.  

Lakáskultúra témában, az 

alapismeretek elsajátításával 

kezdték a résztvevők, 

ismerkedtünk a színekkel, a 

színek lélektani hatásaival, 

készítettünk színkollázsokat, 

hangulatkollázsokat- hogy az 

elméleti ismeretek a 

gyakorlatban is elmélyüljenek.  

A továbbiakban szó lesz még 

többek között   sziklakertek 

kialakításáról, magas 

ágyásokról, növények 

metszéséről, ápolásáról, 

terményfeldolgozásról. 

Lakáskultúra témában 

ismerkedünk a lakás 

helyiségéinek helyes 

kialakításáról, a helyiségben 

alkalmazott helyes világítás 

kialakításáról, az ergonómia 

szerepéről az otthonunkban.  

Készítünk ünnepi dekorációt 

terményfeldolgozásról; a 

lakáskultúra témában pedig  

ismerkedünk a lakás 

helyiségéinek, illetve 

világításának  helyes 

kialakításával, az 

ergonómia szerepével az 

otthonunkban.  Készítünk 

majd ünnepi dekorációt 

húsvétra, újrahasznosítási 

ötletekkel gazdagodunk  

mind a kertben,  mind a 

lakásdekorációban.   

Aktuális eseményeinkről 

bővebben a Tanulással a 

közösségünkért Nyim 

községben facebook oldalon 

tájékozódhatnak! 

 

Még nincs 

influenzajárvány 

Somogyban 

Somogy megyében az 

influenza járványügyi 

helyzete jelenleg még 

kedvező, közösségi 

halmozódást eddig nem 

regisztráltak a 

szakemberek. Azonban 

a tapasztalatok alapján 

bizonyos, hogy az idei 

szezon sem telik el 

influenzajárvány 

nélkül.  

Az influenza nem 

egyszerű megfázás, a 

krónikus betegek, a 

várandósok és a 60 éven 

felüliek körében 

gyakoriak a 

szövődmények, 

amelyek akár súlyos 

következményekkel is 

járhatnak. 

A védőoltással 

lehetőség van 

megelőzni ezeket, ezért 

is nagyon fontos, hogy 

az érintettek 

megkapják. 

 Az oltóanyag beadása 

után 2 hétre van 

szükség a védőhatás 

kialakulásához. 

A Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

közleménye szerint, aki 

eddig még nem élt a 

háziorvosoknál igénybe 

vehető térítésmentes 

védőoltás lehetőségével, 

az tegye meg még 

időben. 
*** 

Influenza, vagy 

egyszerű nátha? 
 Az influenza 

szövődményei egytől 

egyig súlyos, 

életveszélyes betegségek, 

ezért már az influenza 

tüneteinek első 

jelentkezésekor érdemes 

megkezdeni a kezelést. 

Az influenza kezdeti 

tünetei elsősorban: 

láz;  

hidegrázás;  

borzongás;  

rossz közérzet;  

fejfájás;  

izomfájdalom 

 

http://www.kozosenajovonkert.hu/
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Apróhirdetés 

*Eladó 1500m2-es 

építési telek, Nyim 

Rákóczi utca 7/b. 

Érdeklődni lehet: 

84/312-537; 30/3765452 

*** 

 

*Eladó 3 szintes 130 m2-

es családi ház, 440 m2-

es telken Nyimben: érd: 

06 30 322 1818  

 

* Eladó építési telek, 

háromfázisú villamos 

csatlakozással, gáz 

bekötéssel, vízbekötéssel 

Nyimben. Meglévő 

melléképületek 

felújításra, vagy bontásra 

szorulnak, jó állapotú 

téglaboltozatos pince is 

található az 

ingatlanon.:érd: 06 30 

322 1818  
*** 

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 hírek 

 

 

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    

Értesítjük a 

lakosságot, hogy az 

önkormányzati épület 

felújítása befejeződött, 

így január közepétől 

visszaállt a 

polgármesteri 

fogadóóra, a Könyvtár 

nyitva tartása, 

valamint a háziorvosi 

rendelés eredeti 

időpontja! 

Köszönjük eddigi 

türelmüket! 

Ökumenikus Imaheti alkalom: 
 

2019. január 26. szombat 15.00 Nyimi református templom 
 

 

Református egyházi alkalmak január-február: 

 

- gyülekezeti disznótor: részvételi szándékot kérjük jelezni - E-mailben 

(ref.egyhazkozseg@gmail.com), illetve személyesen az istentiszteleti alkalmainkat 

követően, január 27-ig (legalább 1.000 Ft/fő adomány felajánlása mellett) 

- Házasság Hete: Párkapcsolat-építő tánc - nemcsak pároknak! Részvételi szándékot kérjük 

jelezni - E-mailben (ref.egyhazkozseg@gmail.com); az a pár, aki február 1-ig jelzi 

részvételi szándékát, annak a részvétel ingyenes! Kényelmes váltócipő viselete 

ajánlott! http://www.agapeszalon.hu/tanciskola    

- Hittanosok farsangja: részvételi szándékot kérjük jelezni - E-mailben 

(ref.egyhazkozseg@gmail.com), február 24-ig! 

- Nők Világ-imanapja: A rendhagyó istentiszteleti liturgiában várjuk a közreműködni 

szándékozókat; részvételi szándékot kérjük jelezni - E-mailben 

(ref.egyhazkozseg@gmail.com), illetve személyesen az istentiszteleti alkalmainkat 

követően, február 24-ig! https://vilagimanap.hu/vilagimanap-2019 

DÁTUM HELYSZÍN PROGR. ELNEVEZÉSE 

01.29. (K) 10.45 Kiliti (MMSz) Idősek Otthona bibliatanulmányozás 

02.02. (Szo) 06.00 Ságvár (ref) parókia gyülekezeti disznótor 

02.16. (Szo) 10.00 Ságvár, Műv.ház Házasság Hete (tánc!) 

02.26. (K) 10.45 Kiliti (MMSz) Idősek Otthona bibliatanulmányozás 
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