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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. október 

IV. évfolyam IX. 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: 

Bursa Hungarica 

ösztöndíj 2.oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Az időseket  

köszöntöttük 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Programajánló 3. oldal 

Lakásfelújítás 3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

Ez+Az  4.oldal 

         

 

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 17-én tartotta alakuló 

ülését. Az ülés keretén belül a Nyimi Helyi Választási Bizottság elnöke Peitliné Szabó Erika 

ismertette a választások eredményét az alábbiak szerint: a településen 277 választópolgár élhetett 

volna szavazati jogával, amelyből 128 fő voksolt. Pistár Péter polgármester 123 érvényes szavazatot 

szerzett. A megválasztott képviselők: Weifenbach Károly 45, Resch Gábor 61, Bodó Marianna 90, 

Kanalas Zoltán 92 érvényes szavazattal. A tájékoztatót követően a képviselők és a polgármester 

letették esküjüket, majd átvették megbízóleveleiket. Az alakuló ülésen a képviselő-testület egyhangú, 

titkos szavazással Bodó Marianna képviselőt választotta alpolgármesternek, aki megválasztását 

követően letette alpolgármesteri esküjét. A kötelezően megválasztandó jogi és ügyrendi bizottság 

elnökének a testület Kanalas Zoltán képviselőt, tagjainak Resch Gábor és Weifenbach Károly 

képviselőket választotta.  

Az ülésen Pistár Péter polgármester ciklusprogramjában kiemelte, hogy az „egy a falu egy a cél” 

mottó nem csak a gazdasági fejlődést tűzi ki célul, hanem a morális és az összetartozás erősítését 

is. Nagyon fontos feladatnak tartja, a lakosság érdekeinek képviseletét és védelmét. A polgármesteri 

ciklusprogram gazdasági vonatkozásának fő célkitűzése, hogy Nyim fejlődése fenntartható, növekvő 

legyen, és az itt élők életminősége közszolgáltatás szempontjából megközelítse, vagy el is érje a 

környező nagyobb települések színvonalát. Az alakuló ülésen a testület felülvizsgálta szervezeti és 

működési szabályzatát, döntött az elkövetkező 5 évre szóló gazdasági programjának kidolgozásáról, 

jogszabályi rendelkezések alapján megállapította a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját és 

költségtérítését, felülvizsgálta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét, döntött a 

társulási tanácsokba történő képviselők delegálásáról.  

Az alakuló ülés jegyzőkönyve a település honlapján elérhető. 

 

 
 

 

A 2019-2014. önkormányzati ciklus képviselő- testületének tagjai (balról jobbra) 

Weifenbach Károly–képviselő, Kanalas Zoltán–képviselő, Pistár Péter– polgármester, Bodó 

Marianna alpolgármester- Resch Gábor- képviselő 

 

 

Megalakult Nyim Község új képviselő-testülete 

VEDD A NYIMIT! 

 

Tojás  40Ft/db 

Savanyú uborka  
5 l:  1700.- Ft 

0,7 l:  300.- Ft 

Lecsó  0,7 l: 300.- Ft 

Sűrített paradicsom 

 0,7 l:  300 Ft 

 

Munkaidőben hívható 

telefonszám:  

84/503-603, vagy  

06/70/341-0007 

 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati Irodában 

lehet! 

 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

a SZOCIÁLIS TŰZIFA igénylése iránti kérelmeket 2019. november 8. napjáig lehet 

benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. 

 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A 

kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. 
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Az időseket köszöntöttük 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

Egészségünk – október a látás hónapja! 

 

 

(nappali tagozatos) képzésben 

vesznek részt.  

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat felsőoktatási 

hallgatók számára a 2019/2020. 

tanév második és a 2020/2020. 

tanév első félévére vonatkozó 

(„A” típusú), illetve a („B” 

típusú) pályázati kiírás, a 

felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánók részére 

elérhető a www.nyim.hu 

weboldalon. 

Személyes felvilágosítás a 

Nyimi Önkormányzati 

Irodán, valamint a Ságvári 

Közös Önkormányzati 

Hivatalban kérhető 

munkaidőben. A pályázat 

beadáshoz a Bursa Hungarica 

 
 

Elektronikus 

Pályázatkezelési és 

Együttműködési 

Rendszerében (a 

továbbiakban: EPER-

Bursa rendszer) egyszeri 

pályázói regisztráció 

szükséges, melynek 

elérése:https://bursa.emet.

hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat fenti 

elektronikus felületen 

történő rögzítésének és a 

kinyomtatott adatlap 

önkormányzathoz 

történő benyújtásának 

határideje:  

2019. november 5. 
A kérelem szintén a 

Ságvári Önkormányzati 

Hivatalba adható le.  

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!  

Féltett kincsünk és mindennapi 

örömforrásaink egyike, a 

köztudatban mégis meglehetősen 

kevés információ él a 

látószervünkről, valamint arról, 

hogyan tartsuk karban és őrizzük 

meg egészségét hosszú időn 

keresztül. A szem az agy után a 

második legösszetettebb 

szervünk, amely működése 

közben jelentős részét kihasználja 

az agy kapacitásának. A 

szemüregben elhelyezkedő 

testrészt a szaruhártya és az 

ínhártya határolja, és a látás 

folyamata során a fény a pupillán 

áthaladva, majd a szemlencsén 

megtörve az ideghártyára vetül. A 

szemlencse a hozzá kapcsolódó 

izmok segítségével változtatja az 

alakját, emiatt tudunk 

fókuszálni, a különböző 

távolságú tárgyakat is élesen 

látni. Az ideghártya (retina) a 

látóideg hártyaszerűen 

kiöblösödő része, amely a szem 

hátsó részét béleli ki. Ez a 

szövet felelős a szembe érkező 

optikai információk, fény, 

színek formák felfogásáért, 

amelyeket a látóideg 

közvetlenül az agyba továbbít, 

ahol a kép feldolgozódik, és a 

színes, 3D-s látvány 

megszületik. A modern 

életvitel plusz terheket ró a 

szemre: a fizikai 

stresszfaktorok mellett (UV, 

por, pollenek, kiszáradás) a 

képernyő előtt töltött órák is 
károsíthatják. 

 

  

 

 

Reméljük, minden kedves 

vendégünknek örömteli, 

boldog időtöltést szereztünk.  

A felajánlott süteményeket és 

segítőink közreműködését 

ezúton is nagyon köszönjük! 

 
 

Az idősnapi köszöntésről 

készült kép és videó galéria az 

önkormányzati facebook 

oldalon tekinthető meg! 

 

 

 

károsíthatják. Így 

pihentessük a szemet! 

Léteznek azonban 

módszerek, amelyekkel ezek 

a hatások csökkenthetők: ha 

életmódunk a képernyőhöz 

köt, érdemes megtanulnunk 

valamilyen szemtornát, 

illetve - masszázst, és 

beiktatnunk a munka 

szüneteibe. A legegyszerűbb 

módja a szemünk 

pihentetésének, ha 30 

percenként elemeljük a 

tekintetünket a képernyőről 

és rövid ideig a távolba 

nézünk – például a plafonra, 

vagy bárhova, ami 

messzebb helyezkedik el, 

mint az olvasási távolság. 

 

előadásában a Favágók című 

bohózatot láthatták. A jó 

hangulatról Sipos Tibor 

gondoskodott, aki koraestig 

húzta a talpalávalót. A 

tartalmas műsor mellé tartalmas 

ételeket szolgáltak fel. A 

kétfogásos ebéd után 

finomabbnál finomabb 

süteményeket kóstolhattak 

nyugdíjasaink, és az asztalokra 

jó borok is kerültek. Néhányan 

táncra perdültek, és a bátrabbak 

a szerencséjüket is 

kipróbálhatták, hiszen értékes 

tombolatárgyak találtak 

gazdára. Összességében egy jó 

hangulatú, vidám délutánt 

zárhattunk. 

 

 

 

 

Közfoglalkoztatási 

kiállításon jártunk 

2019. szeptember 7-én 

Lengyeltótiban 

rendezték meg Somogy 

megye első 

közfoglalkoztatási 

kiállítását, amelyen több 

mint harminc 

közfoglalkoztató 

mutatta be a 

közfoglalkoztatási 

programokban 

előállított termékét. 

 A kiállítók között volt 

Nyim is. 
Ez alkalommal is 

elvittük Nyim jó hírét az 

egész megyébe. Sőt az 

egész ország hallott újra 

kicsiny településünkről 

és a benne élők 

szorgalmáról és 

összetartásáról. 

A Diófesztivál 

kísérőrendezvényeként 

megtartott kiállítás 

családbarát hangulatban, 

vásárjelleggel – 

színpadi műsorokkal, 

táncházzal, játszótérrel, 

szabadtéri 

látványfőzéssel, 

vásárlási lehetőség 

biztosításával – várta az 

érdeklődőket. A 

rendezvényre látogatók 

többek között 

megismerkedhettek 

Hosszúvíz 

közfoglalkoztatásban 

előállított 

rongyszőnyegeivel, 

Hács 

asztalosmunkáival, 

Kisbárapáti 

levendulapárnáival, 

válogathattak az 

önkormányzatok 

mezőgazdasági 

programjaiban 

megtermelt zöldségek 

és gyümölcsök közül, 

mindemellett 

kóstolhattak és vehettek 

mézet, paprikát, 

csalamádét. 

 

Verőfényes októberi délutánon 

köszöntöttük idén 

nyugdíjasainkat 2019. 10. 19-én. 

A rendezvény Nyim Község 

Önkormányzatának 

szervezésében, a Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület közreműködésével 

valósult meg. Az eseményt az 

önkormányzat képviseletében 

Bodó Marianna köszöntője 

nyitotta, majd Bozsoki-Sólyom 

János református lelkész 

ünnepi beszédét hallhatta a 

közönség. Őt követte a 

Látássérültek Siófoki 

Regionális Egyesület Víg 

Dalárdájának produkciója, 

majd a nyimi asszonyok  

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az 

esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló 

fiatalok felsőfokú 

tanulmányainak támogatása. 

A program keretében olyan 

szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatásban 

részt vevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, 

akik a települési 

önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel 

rendelkeznek, felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű  
 

http://www.nyim.hu/
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Receptajánló– Csőben sült sütőtökös-csirkés tészta 

 
 
 

 

 

 

 

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! 

Férfinapi programajánló  
 

Lakásfelújítási ötletmozaik- vidám őszi dekoráció otthon 

Bár a Nemzetközi Férfinapot 

1999 óta ünneplik szerte a 

világban, és Magyarországon 

2009-től szerveznek a 

nemzetközi férfinaphoz 

köthető rendezvényeket, mi 

ebben is megelőztük 

korunkat, hisz Nyimben már 

több mint két évtizede 

minden novemberben 

megrendezésre kerül a 

Férfinapi bál.  

Idén is sok meglepetéssel 

készülünk az erősebbik 

nemnek, így megköszönve 

mindazt a segítséget, támaszt, 

törődést, amit a 

hétköznapokon nyújtanak 

nekünk. A világ nagyot 

fordult, a szerepek kicsit 

átformálódtak, egyre több 

feladat hárul a férjekre. Ezzel 

együtt ma is elmondhatjuk, 

hogy a férfi a család oszlopa, 

a minta, a biztonság és a 

bátorság megtestesítője. 

  

 

Bár most a napokban igen 

szép idő volt napközben, 

igazi vénasszonyok nyara, 

de este azért mégis csak 

hűvös van már. Ilyenkor 

egy jó illatos sült tök, vagy 

sütőtökből készült 

bármilyen finomság igazi 

őszi hangulattal tölt el 

minket. 

 
 

 

n 

(Al dente, vagyis  nem mállik 

szét a főtt tészta a szájban, 

hanem rágni kell.) 

Összekeverjük a tejszínt a 

tojással, sózzuk, borsozzuk. 

Összekeverjük a tésztát a 

tökös hússal, (vagy 

rétegezzük) majd ráöntjük a 

tojásos tejszínt, és 

elegyengetjük a 

sütőformában az egészet.  

Megszórjuk a tetejét is kevés 

zsemlemorzsával, majd 190 

fokra előmelegített sütőben 

kb. 25 percet sütjük, kicsit 

piruljon meg a teteje. 

 

Előkészület: 15 perc, főzési 

idő 25 perc.  

 

Annamária receptje 

Elkészítés 

Egy nagyobb méretű tűzálló tálat 

kivajazunk, majd beszórjuk 

zsemlemorzsával.  

Egy lefedhető edénybe – amibe a 

hús is, és a tök is elfér majd -, pici 

olaj hozzáadásával elkezdjük 

pirítani a szalonnát, majd rádobjuk 

a hagymát is és megdinszteljük 

kissé.  

Rádobjuk az összeaprított zsálya 

leveleket, azt is átpirítjuk, majd 

hozzáadjuk a csirkemell kockákat 

is, és ha kissé kifehéredett már, 

mehet bele a sütőtök is.  

Sózzuk (vigyázzunk a szalonna is 

sós), borsozzuk kissé, lefedjük és 

majdnem puhára pároljuk az 

egészet (még sütés közben is 

puhul majd).  

Közben al dentére kifőzzük a 

tésztát és leszűrjük. 

Megszórjuk a tetejét is kevés 

zsemlemorzsával, majd 190 fokra 

előmelegített sütőben kb. 25 percet 

sütjük, kicsit piruljon meg a teteje. 

 
átformálódtak, egyre több feladat 

hárul a férjekre. Ezzel együtt ma is 

elmondhatjuk, hogy a férfi a család 

oszlopa, a minta, a biztonság és a 

bátorság megtestesítője. 

 

 
 

A tavalyi képgaléria az 

önkormányzati facebook oldalon 

megtekinthető! 

 

 

De mint tudjuk a tök, nem 

csak az őszi eledelek 

egyike, hanem egyre 

nagyobb teret hódít 

hazánkban is az őszi 

dekorálásban. Így már 

igazán időszerű hogy a 

dísztökök, és mindenféle 

tökös díszek is 

kikerüljenek a kertbe, és a 

lakásba. Erre is sok jó 

ötletet találhatunk, én is 

gyűjtöttem párat, a kertbe 

is és a lakásba is. Ezeket 

mind nagyon könnyen 

el lehet készíteni. 
 

„Fűts okosan!” 

 Közeledik a fűtési 

szezon, sok otthonban 

már bekapcsolták a 

fűtést, begyújtottak a 

kályhába. Egyáltalán 

nem mindegy, mivel 

fűtünk! A 

légzőszervi 

betegségek, a tüdőrák 

kialakulásában – a 

dohányzás után – a 

légszennyezettség az 

egyik legjelentősebb 

egészségügyi 

kockázati tényező.  

Az idő előtti 

elhalálozások első 

számú környezeti oka 

a légszennyezés. 

Európában kb. 

600.000 korai 

halálozáshoz járul 

hozzá a levegő 

szennyezettsége, ami 

tízszer annyi, mint 

ahányan közlekedési 

balesetben hunynak 

el.   

Mit ne égessünk? 

 Magyarországon a 

hulladékok nyílt téri 

vagy háztartási 

tüzelőberendezésben 

történő égetését több 

mint 15 éve 

jogszabály tiltja. A 

kezeletlen fa és a 

papír kivételével 

tilos minden 

hulladék elégetése, 

beleértve például az 

alábbiakat:  
• „kezelt” fa, tehát 

festett, lakkozott (pl. 

régi ablakkeret, ajtók, 

raklapok)  

• rétegelt lemez, 

bútorlap • építési 

fahulladék • színes, 

„fényes” 

papírhulladék  

• PET- palack, 

műanyag hulladék  

• autógumi, használt 

ruha, rongy  

• fáradt olaj, 

üzemanyag. Az 

előbbi anyagok 

elégetésekor a 

különböző mérgező 

vegyületek a 

levegőbe és a hamuba 

kerülnek, szennyezve 

a környezetet, 

károsítva az 

egészségünket.  

  

 

Hagyományaink szerint idén is 

megrendezésre a Férfinapi bál 

a Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

rendezésében  

2019. november 16-án, ahol a 

zenét az székesfehérvári 

Riviera Cafe zenekar 

szolgáltatja. Ezúttal is finom 

vacsorával és jó zenével és egy 

kis meglepetéssel is várjuk 

vendégeinket. A vacsora sváb 

sertésragu lesz. Belépő 

vacsorával: 1500Ft/fő. (melyet 

az Önkormányzati Irodán 

munkaidőben Babodiné Csik 

Beátánál is be lehet fizetni) 

A műsorváltozás jogát az 

egyesület fenntartja. 

Részletek hamarosan…. 

az önkormányzat facebook 

oldalon, és a hirdetőtáblán 

olvashatók!  

 

 

forrás: 

Iladesign 

Hozzávalók 

500 g penne tészta 

500 ml tejszín 

3 tojás 

1 fej hagyma, felaprítva 

pár levél zsálya (lehet 

szárított is) 

40 dkg csirkemell, 

felkockázva (készülhet 

pulykából is) 

50 dkg sütőtök, 

megtisztítva, felkockázva 

1 vastagabb szelet füstölt 

szalonna, kicsire 

felkockázva 

só, bors, olaj 
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Egyházi hírek 

 

Rajzverseny diákoknak 

 
 

Ingyenes 

közműcsatlakozás, 

olcsóbb és 

fogyasztóbarát 

ügyintézés 

A Kormány a családok, 

valamint a kis-és 

közepes vállalkozások 

terheinek további 

csökkentése érdekében 

2017. július 1-jétől 

díjmentessé tette a 

közműcsatlakozásokat, 

továbbá mérsékelte 

vagy teljesen 

ingyenessé tette az ide 

kapcsolódó eljárási 

díjakat. Ezzel a korábbi 

támogatások mellé újabb 

jelentős segítséget 

kapnak a családok az 

otthonteremtéséhez, 

legyen szó új ingatlan 

építéséről vagy a 

meglévő átalakításáról, 

valamint 

megszabadulnak a 

vállalkozások egy 

hatalmas pénzügyi és 

bürokratikus tehertől. A 

közműcsatlakozások 

díjmentessé tételével és 

az eljárási díjak egy 

részének eltörlésével 

párhuzamosan a 

Kormány lényegesen 

gyorsabb munkára is 

kényszeríti a 

szolgáltatókat. Az 

ügyintézési határidők 

csökkentésével, vagy a 

korábban határidőhöz 

nem kötött - és emiatt 

gyakran nagyon hosszú 

ideig elhúzódó-

szolgáltatások határozott 

időhöz kötésével a 

közművekhez 

kapcsolódó ügyintézés a 

jövőben nem fogja 

hátráltatni a családokat 

vagy a vállalkozásokat 

az építkezések, 

átalakítások során.  

A tájékoztató teljes 

szövege az alábbi linkről 

letölthető: 
https://www.kormany.hu/d

ownload/4/13/21000/T%C

3%A1j%C3%A9koztat%C

3%B3%20az%20ingyenes

%20k%C3%B6zm%C5%B

1csatlakoz%C3%A1sr%C3

%B3l.pdf 

 november 15-én, pénteken 16:30-tól mézeskalácsház-ragasztás a KRKH-ban; gyerekeknek 

filmvetítés – jöjjetek, nem fogtok unatkozni!  

[Részt veszünk a város rendezvényen; mézeskalácsból készítjük el református templomunkat! AKI 

SZÍVESEN VÁLLALKOZNA EGY-EGY ÉPÜLETELEM ELKÉSZÍTÉSÉRE (MEGSÜTÉSÉRE), 

LEGKÉSŐBB NOVEMBER 10-E, VASÁRNAP ESTIG A ref.egyhazkozseg@gmail.com E-

MAILRE CÍMRE KÜLDÖTT SORAIBAN JELEZZE EZT (november 11-én, hétfőn juttatjuk el a 

jelentkezőknek a kész, kiszerkesztett épületelemek sablonjait, s azt a tésztareceptet, amit figyelembe 

véve készíthetik el odahaza az épület alkotóelemeihez szükséges tésztát)!] 

 november 17-én, vasárnap 10:00-tól, a Ságvári Művelődési Házban – Tolerancia nap, 

középpontban az időskorúak 

(Ezen a napon nincs gyermek istentisztelet Kilitin – de az érdeklődő gyerekek velünk tarthatnak 

Ságvárra! Aki szívesen velünk tartana, legkésőbb november 15-e, péntek estig jelezze ezt: 

ref.egyhazkozseg@gmail.com E-mail címen – a tárgy mezőbe ezt írja: Tolerancia!) 

 november 30. 10:00-tól adventi kézműves-ház a Kiliti Református Közösségi Házban 

(KRKH) – hozzatok magatokkal alábbiakból: száraz fakéreg, kukoricacsuhé, télálló/elálló 

termések, faágak, szalagok, apró díszek – a dekorációhoz! 

 november 30. 16:00-tól ökumenikus „adventi gyertyagyújtás” a ságvári református templom 

előtt. 

Bozsoki- Sólyom János 

 Katolikus egyházi szentmise időpontja: 

 

2019. november 24. vasárnap 9.00 óra 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com
mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com

