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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2020. január  

IV. 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 

együtt ünnepeltünk 

decemberben   2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Fermentáljunk 

 januárban!  3. oldal 

Lakáskultúra rovat 3.oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

2020… mit várunk az új évtől? 

Kedves Nyimiek! 

Elindult most már nem csak egy újabb ciklus, de egy új év is. Az újonnan megalakult 

képviselő-testület nagy lendülettel, tenni akarással és a falu életét jobbító szándékkal 

vág neki a 2020-as esztendőnek.  

A dolgok természetéből fakadóan, nagyon sok olyan megvalósuló projekt van, aminek 

az előkészítése már évekkel ezelőtt elkezdődött, de most látszik az eredménye. Kicsit 

konkrétabban,-azért, hogy világosabb legyen mindenki számára-, hogy sokszor, ha nem 

is látszik konkrét megvalósulás azért nagyon sok dolog van előkészítés alatt.  

A 2020-as évben elkezdjük az előkészítését, megtervezését, megterveztetését több, a 

gazdasági ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztésnek (Ravatalozó-bővítés, 

kultúrház felújítás, hivatal felújítás, stb.) 

Az idei év feladati közzé tartozik, az ebekkel kapcsolatos rendeleti szintű szankciók 

megteremtése, mert egyelőre úgy látszik, hogy a felelős állattartás szép szóval és 

szemléletformálással nem működik. Ezért egy új, az országban is kevés helyen működő 

szabályozási rendszert terjesztek a képviselő- testület elé. 

 
 

Pályázatot nyújtottunk be a csapadékvíz-elvezetés megoldására, amire a válasz ebben 

az évben várható. Előreláthatólag a kivitelezés már 2021-re tehető majd. 

Befejeződik a játszótér mögötti híd felújítása. A Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesülettel közösen tervezzük egy szaletli építését a játszótér mögötti területre.  

Hamarosan kezdődik a felnőtt tornapálya építése a „császárfás” terület alatti részen.  

Ugyancsak tavasszal tervezzük a biomassza-tároló épület építését a hivatal melletti 

területen. Mint látszik, az idei év is tele van építkezésekkel, intenzív falufejlesztéssel. De 

nemcsak épületek szintjén lesz így, hanem rengeteg programra számíthat a falu 

lakossága, amire ezúton is invitálok mindenkit, hogy vegyen részt a farsangon, a 

Nemzeti Regattán, a falunapon és az összes meghirdetett programunkon.  

 
Nem fogunk unatkozni az idén sem! 

A közös célok eléréséhez kérem mindenki tevékeny részvételét, és erkölcsi 

segítségét, valamint támogatását! 
Barátsággal:  

 

Pistár Péter polgármester 

 

 

VEDD A NYIMIT! 

 

Savanyú uborka 
5 l:  1700.- Ft 

0,7 l:  300.- Ft 

 

Lecsó 
0,7 l:  300.- Ft 

 

Munkaidőben hívható 

telefonszám:  

84/503-603, vagy  

06/70/341-0007 

 

 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati Irodában 

lehet! 

Megérkezett az új közfeladatokat ellátó 

traktorunk, ami mellé még érkezik egy 

nagyteljesítményű gémes mulcsozó. Az idén 

márciusig befejezésre kerül a feldolgozókonyha.  

 

Tovább pályázunk a „Magyar Falu” 

programokban meghirdetett célokra, ott is 

különösen a közutak és járdák felújítására 

koncentrálunk.  
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Együtt ünnepeltünk decemberben 
 

Farsangra készülünk 

Egészségrovat- Év eleji méregtelenítés 
 

 

 

 Alig búcsúztattuk el az óévet, 

máris a farsang időszakában 

járunk. A Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület szervezésében 

2020. február 15-én 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.  

Számunkra is fontos a 

környezetvédelem, ezért az 

idei évben településünkön az 

újrahasznosítás kerül előtérbe. 

A jelmezek értékelésekor 

előnyt élveznek azok, 

amelyek  

 amelyek újrahasznosítható 

anyagokból készülnek, ezért 

érdemes ötletesnek lenni. Az 

ügyes kezű háziasszonyok, és 

ínyenc urak ismét 

megmérethetik magukat az 

elmaradhatatlan forraltbor 

készítő és fánksütő versenyen. 

A felvonulás résztvevői 15.30-

tól gyülekezhetnek a Kultúrház 

mellett lévő kisteremben. 

 

A belépő idén is 200 Ft – 

melyet a felvonulóknak 

nem – csak a nézőknek 

kell fizetniük. A 

felvonulás után 

mindenkit szeretettel 

látunk vendégül egy kis 

süteménnyel, melyhez 

szívesen fogadunk 

felajánlásokat.  

A tombolasorsoláson 

értékes nyeremények 

találnak majd gazdára, 

ezért érdemes lesz 

tombolajegyet is 

vásárolni.  

Mindenkit szeretettel 

várunk! 

Korábbi fotók az 

önkormányzat Fb 

oldalán tekinthetők meg! 

 

 

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!  

Megújulni csak úgy tudunk, ha 

kipucoljuk, eltávolítjuk a 

szervezetünkből az óévben 

felgyülemlett salakanyagokat és 

toxinokat. Ha megfigyeljük, a 

nagytakarítás, és a felesleges 

dolgok kidobása egyfajta 

megkönnyebbüléssel jár, és 

szabályosan fellélegzünk egy 

telepakolt szekrény átszortírozása 

után. Ugyanígy érez a testünk is, 

miután megszabadult a 

méreganyagoktól. Számos 

méregtelenítő kúra áll a 

rendelkezésünkre, ilyen a hatásos, 

ám eléggé megterhelő léböjt, vagy a 

rostokban gazdag zöldség- és 

gyümölcsdiéták. Noha mindegyik 

segít eltávolítani a mérgeket a 

legtöbb, étrenden alapuló 

méregtelenítő kúra csak hosszabb 

idő után fejti ki jótékony hatásait. A 

méregtelenítés idején a húsfogyasz- 

tás mellőzése mellett a 

tejtermékek mennyiségét is 

csökkentsük, és a reggeli kávéba 

natúr növényi tejet tegyünk.  Ha 

mégsem tudunk lemondani a 

húsról, válasszuk a sovány 

csirkét és pulykát. Együnk 

omega-3 zsírsavban gazdag 

halat, a fűszerezés során pedig 

ügyeljünk arra, hogy ne előre 

elkészített fűszerkeverékeket 

használjunk, mert tele vannak 

sóval, hanem a friss fűszereket, 

vagy a növények natúr szárított 

változatait. A juharsziruppal 

édesített, és Cayenne-borssal 

megbolondított limonádéból 

naponta legalább 1,8 litert, azaz 

hat adagot igyunk. A nap végén 

hashajtó tea, míg reggel sós víz 

szerepel a receptben, utóbbihoz 

egy liter vízre és két teáskanál 

jódozatlan tengeri sóra lesz 

szükségünk. Ez a mennyiség 

már elindítja a súlyvesztést, 

ennek dupláját akkor javasolják, 

ha méregteleníteni is szeretnénk. 

Amikor befejeztük a diétát, 

fokozatosan álljunk vissza a 

szilárd ételek fogyasztására, a 

legjobb, ha nyers zöldségekkel 

és gyümölcsökkel kezdünk. 

 

A műsor után a résztvevők 

finom süteményeket, forralt 

bort és meleg teát 

kóstolhattak, melyet ezúton 

is nagyon köszönünk minden 

kedves felajánlónak. 

 

 szükség. Az otthoni 
méregtelenítés során 
általában nem gondolunk 
arra, hogy a 
nélkülözhetetlen 
vitaminokat és 
nyomelemeket pótoljuk, de 
a prémium minőségű 
tisztítókúra ezekről is 
gondoskodik. Válasszunk 
kizárólag természetes 
összetevőket tartalmazó 
méregtelenítő programot, 
amely nemcsak a 
vastagbelet varázsolja 
tisztává, de méregteleníti a 
májat, megszabadít az 
élősködőktől, ráadásul jót 
tesz a bélflórának. 

 
forrás: Életmódmagazin 

2019. decembere is bővelkedett 

programokban. A karácsonyi 

készülődés, a közös ünnepvárás 

alkalmain újabb együttes 

élményekkel gazdagodhattunk. 

Ilyen katartikus élményt 

nyújtott a 2019. december 20-

án megrendezett Karácsonyi 

koncert, melyen a Nyimi 

Kamarakórus mellett Bernáth- 

Kersák Edina, a Magyar 

Állami Operaház énekművésze, 

Bernáth Balázs oboaművész, és 

Bernáthné Fülöp Zsuzsanna 

zongoraművész is 

közreműködött. 

 

 

Az „EFOP-1.5.2-16-

2017-00006” 

azonosítószámú, 

„Közösen a jövőnkért – 

komplex program a 

humán közszolgáltatások 

fejlesztésére Siófok 

térségében” megnevezésű  
pályázat keretében az 

olvasóink számára 

ismertető anyagokat 

küldünk a projektről, 

egészségünk 

megőrzésével kapcsolatos 

tudnivalókról, 

tanácsokról. 

 

 
 

 

Ezek mellett a projekt 

során, aki részt vett a  

szűrővizsgálaton, 

hamarosan telefonon meg 

fogják keresni, hogy 

segítsék a 

továbbhaladásban. 

Kérjük szíves 

együttműködésüket, mivel 

a projektben dolgozók 

azon fáradoznak, hogy 

minél több segítséget 

megkapjanak a 

résztvevők, ami az 

egészségük megőrzését 

szolgálja! 

 

A műsort -Peitli Franciska 

felkészítésével- a nyimi 

óvodások és iskolások verses 

műsora is színesítette. A 

Nyimi Kamarakórust Gáll J. 

Anna készítette fel, aki szólót 

is énekelt, valamint 

karácsonyi témájú népdalokat 

énekelt Pistár Janka is. A 

koncert alatt a dalok mellett 

olyan világhírű dallamok 

csendültek fel, mint Antonio 

Vivaldi Glóriájának VI. 

tétele, César Francktól a 

Panis Angelicus, vagy Ennio 

Morricone Misszió c. zenéje. 

 

2020. március 1-jén lép 

hatályba Ságvár Község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2020. (I.16.) 

önkormányzati rendelete, 

melynek melléklete 

tartalmazza a szociális- és 

gyermekjóléti 

alapellátások, valamint a 

gyermekétkeztetés 

március 1-jétől érvényes 

intézményi térítési díjait. 

 

A rendelet a Ságvári Közös 

Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2020. 

január 16. napján 

kihirdetésre került. 
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Receptajánló– Mákos guba sütve 

 

 

 
 

 

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 

Januárban nincs mit befőznünk, de fermentálhatunk!  

 

Szexi hálószoba lépésről lépésre 
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Hozzávalók 

4-6 db szikkadt kifli/guba 

rúd 

25 dkg mák (1 zacskó 

máktöltelék elkészítve) 

20 dkg cukor (15 dkg 

méz) 

0,5 l tej (a máktöltelékhez 

0, 1 l) 

15 dkg méz (vagy 20 dkg 

cukor) 

4 db tojásfehérje 

1-2 ek sárgabaracklekvár 

(opcionális) 

 

 

 
Elkészítés 

A maradék mákos gubát (ennek 

hiányában a kiflikből, mákkal 

cukorral mazsolával készítünk) 

sütőpapírral bélelt (25 x 35 cm) 

tepsibe simítjuk. A tojások fehérjét 

felverjük habbá, és belekeverjük a 

savanykás (barack) lekvárt. 

Előmelegített 180 C fokos sütőbe 

toljuk, és kb. 8 perc után 

rákenegetjük a habot. Aranysárgára 

sütjük.  

Fogyasztani melegen, és hidegen is 

lehet. Csak úgy magában, vagy 

tejszínhab rózsákkal is nagyon finom. 

 

 

 
 

 
  

 

 

Amikor azt halljuk, hogy 

valami szexi, elsősorban szexi 

fehérneműre, tűsarkúra, vörös 

rúzsra vagy szexi kisugárzású 

emberre gondolunk. Vannak 

sztereotípiák ezzel 

kapcsolatban. De lehet szexi 

egy hálószoba? Mit kell tenni, 

hogy a hálószoba igazi szerelmi 

fészek legyen? Hát itt 

olvashatjátok lépésről lépésre. 

Először is Rakjunk rendet, 

szanáljunk, válogassuk ki a 

szükséges és fölösleges 

holmikat, ami már nem kell, 

dobjuk ki. Vagy vigyük fel a 

padlásra, de ne a hálószobába 

tároljuk. Másodszor: Ha már 

szanáltunk, akkor pakoljunk. 

Mi az aminek van helye, és mi 

az aminek ki kell kerülni a 

hálószobából. Javaslom a tv, és 

számítógép száműzetését is. 

Kerüljön ki a szobából minden 

 

olyan tárgy is, 

ami szomorúságot ébreszt. Az 

alapszabály tulajdonképpen 

egyszerű: minden, ami nem a 

lazítás, az alvás és az erotika 

szolgálatában áll, távozzon a 

hálóból!  

Harmadszor: Öltöztessük fel a 

szobánkat. Színekkel, 

anyagokkal. Fontos, hogy a 

választott szín, ne legyen túl 

harsány, az ellazulást kell hogy 

szolgálja. Használjunk puha, 

selymes tapintású anyagokat. 

Nagy párnákat, ha lehet 

baldachinokat.  

Negyedszer: Fontos a 

megfelelő fények használata. 

Legyen puha, meleg, sejtelmes. 

Egész évben használhatjuk akár 

a karácsonyfa fényfüzért is. A 

lényeg, hogy ne legyen sok, ne 

legyen erős, és főleg ne legyen 

hideg fehér a fény.  

Ötödször: Fontos, hogy mit 

látunk a falakon, a polcokon. 

Na és végül az illatok: Az 

ellazulásban nagyon fontos 

szerepe van az illatoknak. 

Használj illatosított gyertyát, 

vagy illóolajat. Legyen az 

vanília, pacsuli, rózsa, 

levendula, ilang-ilang, 

mindegy is, a lényeg hogy a 

megfelelő hatást érjük el vele, 

de ne legyen tömény arra 

figyelni kell.  

Ha megfogadod a tanácsokat, 

igazi szerelmi fészekké 

teheted a hálószobádat.  

 
forrás: 

www.iladesign.cafeblog.hu  

 

 

 

  

Nemzeti Regatta 

beharangozó 

Ismét megrendezésre 

kerül 2020. június 6-7. 

között Magyarország 

településeinek vitorlás 

fesztiválja, a NEMZETI 

REGATTA, ahol ezúttal 

is 50 település 

mutatkozhat be 

egymásnak és az ország 

minden tájáról érkező 

látogatóknak. A tavalyi 

eredményes 

bemutatkozásunk után, 

ahonnan a 

versenyszámok abszolút 

fődíjával távoztunk, (a 

legtöbb versenyszámban 

értünk el helyezést) idén 

is ott a helyünk, annál is 

inkább, mert ezt a címet 

meg kell védenünk. 

Ennek érdekében ebben 

az évben is egy fő 

irányelv mentén építjük 

fel a megjelenésünket. A 

téma nagyon aktuális, és 

legalább ennyire fontos 

is: a környezetvédelem 

és az újrahasznosítás. A 

farsang lesz az első 

állomása 

felkészülésünknek, ahol 

várjuk a legjobb, 

újrahasznosítható 

anyagokból készülő 

jelmezeket, amelyeket 

akár a júniusi 

bemutatkozásunkkor 

meg is mutathatunk. 

Nagyon magasra tettük 

tavaly a lécet, és a 

felkészülési időszakban 

ismét sok munka vár 

ránk. A legfontosabb 

azonban mégis az, hogy 

ezt a munkát 

(eredménytől 

függetlenül) ugyanolyan 

lelkesedéssel és 

összefogással végezzük, 

ahogy eddig, hiszen ez a 

sikerünk kulcsa. Ez a 

rendezvény többet adott 

számunkra a 

nyereményeknél: azt a 

bizonyosságot, hogy ha 

hiszünk magunkban, és 

összefogunk egy közös 

célért, akkor hatalmas 

dolgokra vagyunk 

képesek.  

 

HAJRÁ NYIM!!! 

A fermentációról eddig leginkább 
biológia- vagy kémiaórákon 

hallhattunk, esetleg borászkodó 
nagyapánk mesélhetett róla, amikor 
kíváncsian megkérdeztük tőle, hogy 
is lesz a finom édes szőlőből ez a 
kissé fanyar ízű pompás folyadék. A 
szőlő nedvében – a mustban – az 
erjedés során szőlőcukorból alkohol 

és szén-dioxid keletkezik. A tejet 
régen szándékosan hagytuk 
szobahőmérsékleten, amitől a benne 
lévő tejcukorból tejsav jött létre, és 
máris kész volt a reggelihez az 
aludttej. Szintén tejsavbaktériumok 
segítségével erjesztik már hosszú 

idők óta a savanyú káposztát, de az 
említett apróság felel a kovászos 
uborka zamatáért is.  De a 
fermentálás nem csak savanyú 
káposzta és kovászos uborka! Sok-

sok finomságot is érthetünk alatta,  

és beépíthetjük az egészséget az 
étrendünkbe. Savanyúságként, 
probiotikumként is 
felhasználhatjuk, de bátran 
próbálkozhatunk velük főzési 
alapanyagként is. A fermentált 
élelmiszerek fogyasztása nem egy 

újkeletű divat az egészségükkel 
törődők körében. Talán nem is 
vagyunk vele teljesen tisztában, de 
rengeteg fermentált étel vesz körül 
minket, csak a legnépszerűbbeket 
kiemelve: sajt, kefir, joghurt, sör, 
bor, savanyú káposzta, ecet. A 

fermentációs eljárást az emberiség 
kb. 8000 éve alkalmazza. A 
fermentált ételek fogyasztása 
különösen az alábbi betegségekben 
szenvedőknek segíthetnek: 
bélbetegségek, allergia, Candida-
fertőzés, gombás fertőzések, 

meggyengült immunrendszer. 
 

 

A fermentált ételek 
többségét akár otthon is 
könnyedén, olcsón 
elkészíthetjük, hiszen csak 
só kell hozzá.  
Készítsünk tehát otthon 
egészséges, fermentált 

ételeket, fogyasszuk őket 
bátran a téli időszakban, s 
ezzel is erősítsük 
immunrendszerünket, s 
védjük meg szervezetünket 
a kórokozóktól.  
A következő hónapban 

konkrét receptekkel is 
jövök! Ha azonban valaki 
érdeklődését nagyon 
felkeltettem, a  
www.fermentor.blog.hu  
felületen további 
információkat is talál. 

Fülöp Ildikó 

 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Sue53 receptje 

http://www.iladesign.cafeblog.hu/
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Apróhirdetés 

* 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  

* KERES: Kétütemű 

1984-es évjáratú 

Wartburg 353 gépkocsit 
vásárolnék tulajdonostól 

világosbarna-világossárga 

színben, jó állapotban saját 

használatra.  

Tel.: 06-70-564-7358 
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! 

*** 

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    

Református egyházi alkalmak: 
 

- hittanosaink/ifjaink farsangi rendezvényére  február 15-én, szombaton 15:00-tól kerül 

majd sor, a KRKH-ban! Maskarás felvonulás, jópofa vetélkedők, értékes nyeremények! 

Valamennyi hittanosunkat (és szeretteiket), valamint a híveket is szeretettel hívjuk és 

várjuk! A részvételi szándékot kérjük jelezni (ref.egyhazkozseg@gmail.com), február 

10-ig; a tárgy mezőben ez álljon: FARSANG!  

- március 8-án, vasárnapi istentiszteletünkön szokás szerint bekapcsolódunk a Nők 

Világ-imanapi rendezvényébe. A rendhagyó istentiszteleti liturgiában várjuk a 

közreműködni szándékozókat; részvételi szándékot kérjük jelezni 

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

követően, február 29-ig! (további részletek: http://meot.hu/index.php/noi-m/zimbabwe-

2020-m)  

 

Bozsoki- Sólyom János 

  
Katolikus szentmise időpontja Nyimben:  

 

2020. február 01-én 16.00 órai kezdettel. 

 

 

Felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy mindenki 

gondoskodjon a saját  

 

ingatlana előtti járda 

takarításáról és 

csúszásmentesítéséről a 

téli időszakban,  

továbbá kérjük a  

 

közlekedési útvonalakba 

belógó gallyak, ágak 

eltávolítását! 
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