
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen 
 

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Május 4-én a Kormány vidéken enyhítéseket vezetett be a korábbi kijárási korlátozást érintően. A 

jelenlegi szabályozás Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletében és a Kormány 207/2020. (V. 

15.) Korm. rendelete alapján került kihirdetésre Az alábbiakban részletezzük a jelenleg érvényben lévő 

védelmi intézkedéseket: 
 

 Általános védelmi intézkedések: A Korm. 

rendelet 2.§-ban meghatározottak szerint 

mindenki köteles más emberekkel a szociális 

érintkezést a lehető legkisebb mértékűre 

korlátozni, (egy háztartásban élők 

természetesen kivételek) és a másik embertől a 

1,5 m távolságot (védőtávolságot) tartani. 

Továbbá mindenki köteles üzletben, 

tömegközlekedési eszközön való tartózkodás 

során szájat és orrot eltakaró eszközt (pl.: 

orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A 

védőtávolság megtartása mellett a 

közterületek, játszóterek és parkok 

látogathatóak. 

Idősekre vonatkozó védelmi intézkedések: 

A korm. rendelet 3.§-a szabályozza a boltok 

látogatását a 65 éven felüli személyekre 

vonatkozóan. Eszerint élelmiszerüzletekben, 

gyógyszertárakban, drogériákban, 

gyógyszert, gyógyászati segédeszközt 

forgalmazó üzletekben 9.00 óra és 12.00 óra 
közötti időszakban az ott foglalkoztatottak 

kivételével kizárólag 65 év feletti személyek 

tartózkodhatnak. A településeken működő 

piacok erre vonatkozó látogatási rendjéről a 

helyi önkormányzatok ettől eltérően 

rendelkezhetnek, ezért érdemes erről előre 

tájékozódni. 

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb 

intézményekre vonatkozó intézkedések: 

A Korm. rendelet 4.§ -a szerint: valamennyi 

üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által 

látogatható. - A vendéglátó üzletek (étterem, 

kávézó, cukrászda, büfé, presszó) tekintetében 

is enyhítés történt, esetükben a 

kerthelyiségeikben, teraszukon a vendégek 

általi tartózkodás, fogyasztás megengedett, 

továbbá belső (zárt) részeikben is a 

védőtávolság megtartása mellett, a tartózkodás 

és a megrendelt étel, ital fogyasztása 

megengedett. Az ott dolgozók, viszont 

kötelesek orrot és szájat eltakaró eszközt (pl. 

maszkot) viselni! A vendéglátó helyiségek 

tekintetében a védőtávolság betartását 

asztaltársaságonként kell érteni. 

 

A strandok, szabadtéri fürdők is újra 

megnyithatják kapuikat, a védőtávolság 

tartása mellett látogathatóak. Ugyanez 

vonatkozik a szabadtéri múzeumokra, 

állatkertekre is. 

Rendezvényekre vonatkozó védelmi 

intézkedések: 

A rendezvények tartásáról ugyanezen 

rendelet 6.§-ban és a 170/2020. (IV. 30.) 

Korm rendeletben olvashatunk. Előbbi 

szerint a védőtávolság megtartásával vallási 

közösség szertartása, polgári 

házasságkötés és temetés is tartható. 
Utóbbi a sportrendezvényekkel 

kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. 

Magyarország területén a 

sportrendezvények nézők nélkül, zárt 

körülmények között megtarthatóak, 
valamint a sportegyesületek által 

szervezett, valamint amatőr sport, 

szabadidős sport és tömegsport célú 

edzésen való részvétel megengedett. 
A 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet szerint 

2020. június 1. napjától a  temetést, 

valamint a  házasságkötést követő családi 

rendezvény megtartható, ha a résztvevők 

száma nem haladja meg a 200 főt. Ettől az 

időponttól a  házasságkötést követő családi 

rendezvény vendéglátó üzletben, valamint 

szálláshelyen is megtartható, és azon zenés 

szolgáltatás biztosítható. A családi 

rendezvényeken is kötelező a védőtávolság 

betartása. 

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi 

intézkedések: A kereskedelemről szóló 

törvény szerinti szálláshely fogadhat 

vendéget, és a vendégek számára az ott-

tartózkodás megengedett. A szálláshelyen 

üzemeltetett vendéglátó helyiségekre 

a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok 

vonatkoznak! 

A jelenleg életben lévő szabályokat is 

fontos másokra és magunkra való 

tekintettel betartani! 

 

2020. május     www.nyim.hu  V. évfolyam IX.szám 

Kedves 

Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének 

soron következő 

számát 

olvashatja. 

Hagyomány-

teremtő 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 

Fermentáljunk 

együtt  2.oldal 
Tájékoztató a 

rendezvényeinkről 
   2.oldal 

Időpontfoglalás 

nélkül is 

intézhetünk ügyet!

    2.oldal 
Környezetvédelem

     3.oldal 

Egyszerűsödik az 

ügyintézés 3.oldal 

Receptajánló 

   3.oldal 

Egyházi hírek       

4.oldal 

Aktuális      4.oldal 

Továbbra is fontos az óvatosság! 

http://www.nyim.hu/


 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 2.oldal 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Fermentáljunk együtt! 
Végre lassan kibújnak a földbe rejtett 
magok, erősödni kezdenek a féltve nevelt 
palántáink. Nemsokára elkezdenek teremni 
a kiskertek, de a zöldségesnél is egyre 
többféle finomság elérhető. Továbbra is 
buzdítalak Benneteket, hogy bátran 
próbálkozzatok! Nem kell ahhoz se 
vegának, se kecskének lenni, hogy sok 
zöldséggel tarkítsuk az étrendünket!  
Gyengébb gyomrúak számára is könnyen 
emészthetővé válnak a fermentált 
(kovászolt) zöldségek. Még a fokhagyma 
sem bántja a gyomrot, és „vissza sem 
köszön” fermentálás (kovászolás) után! 
Ajánlok néhány zöldséget, amelyek talán 
beindítják a fantáziátokat: Articsóka, 
kelbimbó, brokkoli, cékla, cukkini, zsenge 
borsó hüvelyben is, csemegekukorica, 
édesburgonya, fejeskáposzta, fokhagyma, 
uborka – ezt gondolom, mindenki ismeri – 
de kóstoljátok meg a görögdinnye, 
édeskömény, zeller, retek, mángold, 
zöldparadicsom, pasztinák, 
petrezselyemgyökér, póréhagyma, 
rebarbara, sárgadinnye, sóska, spenót, 
spárga, sütőtök, szőlőlevél, zellerszár, 
tarlórépa, padlizsán, torma, vöröshagyma, 
vöröskáposzta, zeller, zöldbabot is kovászol 
va, vagyis fermentálva. Változatos 
fűszerekkel változatos ízeket hozhatok létre! 
Milyen fűszereket használhattok? 
Babérlevelet, bazsalikomot, borsikafüvet, 
borsmentát, citromfüvet, édesköményt, 
fűszer- 
 

 
 

köményt, kakukkfüvet, kaprot, koriandert, 

lestyánt, levendulát, majorannát, oreganot, 

rozmaringot, tárkonyt, tormát, zsályát, bármit, 

amit szerettek! Mindenki kedve szerint 

variáljon! Az elkészült zöldségeket nem csak 

savanyúságként fogyaszthatjuk, mint a 

kovászos uborkát, hanem készíthetünk belőlük 

zöldségköreteket, krémleveseket, főzelékeket 

is. Zöldségköretnek egy ízletes receptet 

ajánlok. Kapros, fokhagymás cukkini: A 

cukkinit spagetti csíkokra vágjuk, vagy 

nagylyukú sajtreszelőn lereszeljük. A zsenge 

cukkinit meg sem kell hámozni. 

Hozzákeverünk ízlés szerint vágott kaprot, 

zúzott, fokhagymát. Lesózzuk (1kg. 

zöldséghez 1 csapott evőkanál - kb. 20g. sót 

számolunk) majd üvegbe tömködjük, 

leszorítjuk, saját levével felöntjük. 

Szobahőmérsékleten 3-4 hétig érleljük. Ne 

felejtsétek! Tálat kell alátenni, mert levet 

enged. Nagy melegben hamarabb érik, lehet 

kóstolgatni, hogy mikor lesz megfelelő íz és 

állag. Mint a koviubit!:) Akinek ez az ízvilág 

nem jön be, az próbáljon cukkinit 

gyömbérrel, citrommal kis kockákra vágva, 

üvegbe töltve, leszorítva, 2%-os sóoldattal 

(1liter vízhez 1 evőkanál – kb.20g. só) 

felöntve, utána szintén érlelve. Az 

alapszabályokat ne feledjétek! Az összes 

zöldség víz alatt legyen! Nem kíván tűző 

napot, sőt sok fényt sem! Amikor jónak tűnik, 

mehet hűvös helyre felbontásig!    Fülöp Ildikó 

 

 Időpontfoglalás nélkül is lehet okmányügyeket intézni 
 

Tájékoztatás a helyi 

rendezvényekkel 

kapcsolatban 
Az új koronavírus 

miatti korlátozó 

intézkedések a helyi 

rendezvények tartását 

is érintették, és érintik 

a továbbiakban is. Az 

eddigiekben sajnos 

elmaradtak olyan 

rendszeres 

eseményeink, mint a 

Március 15-i 

ünnepség, a 

Falutakarítás, és az 

Anyák napja. Sajnos 

az elkövetkező 1-2 

hónapra sem sokkal 

jobbak a kilátásaink. 

Már biztos, hogy idén 

elmarad a 

Gyermeknap, 

Pünkösdi 
királyválasztás és a 

Falunap is. Nem helyi 

rendezvény, viszont a 

településünket immár 

harmadik alkalommal 

képviseltük volna a 

Nemzeti Regattán, 

amely idén szintén 

nem kerül 

megrendezésre. 

Természetesen 

folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a 

Kormány 

intézkedéseit, és amint 

a lehetőségünk engedi, 

próbáljuk újraindítani 

a közösségi életet 

településünkön. Ám 

amíg ez megtörténik, 

addig is töltsünk minél 

több időt a szabadban 

és használjuk ki ennek 

a varázslatos kis 

településnek az 

adottságait: sétáljunk, 

biciklizzünk, 

kiránduljunk, 

kertészkedjünk. 

Legfőképp pedig 

figyeljünk egymásra! 

Bízzunk benne, hogy 

mielőbb lecseng a 

járvány, és újra tudunk 
egymással találkozni a 

helyi rendezvényeken. 

További jó egészséget 

mindenkinek! 
 

 

A védelmi intézkedések betartása 

mellett fokozatosan bővül a személyes 

ügyintézés lehetősége a 

közigazgatásban. A veszélyhelyzet ideje 

alatt lejárt okmányok cseréje esetében 

vidéken – tehát Budapesten és Pest 

megyén kívül – nem kötelező előzetesen 

időpontot kérni, a kormányablakkal nem 

rendelkező településeken pedig ismét 

szolgálatba állnak a mobilizált 

ügyfélszolgálatok. A foglalkoztatási 

ügyfélszolgálatok az ország teljes 

területén időpontfoglalás nélkül is 

fogadják ügyfeleiket. A magyar 

állampolgárok 2020. március 12-ét 

követően lejáró, Magyarország területén 

hatályos valamennyi hivatalos okmánya 

a veszélyhelyzet megszűnését követő 

15 napig még érvényes. Ha mégis 

szükség van a veszélyhelyzet idején 

lejárt okmány gyors cseréjére, Budapest 

és Pest megyén kívül már nem szükséges 

időpontot foglalni a kormányablakokba. 

Minden más esetben továbbra is interneten 

vagy telefonon lehet időpontot kérni. A 

kormányablakkal nem rendelkező 

településekre ismét kitelepülnek a 

mobilizált ügyfélszolgálatok, hogy 

megkönnyítsék a kistelepüléseken élő 

állampolgárok ügyeinek intézését. A 

kormányhivatalok és járási hivatalok 

foglalkoztatási ügyfélszolgálatait országszerte 

– Budapesten és Pest megyében is – 

felkereshetik az ügyfelek előre foglalt időpont 

nélkül is. Az álláskeresők számára továbbra is 

rendelkezésre állnak az elektronikus 

ügyintézési lehetőségek. Az enyhítések a 

megfelelő óvintézkedések betartása mellett 

lépnek életbe. Az ügyfelek korlátozott 

számban, lehetőleg az arcot eltakarva, 

egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra 

várakozhatnak az ügyfélterekben. 
 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-veszelyhelyzet-megszuneseig-ervenyesek-maradnak-a-lejaro-szemelyes-okmanyok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-veszelyhelyzet-megszuneseig-ervenyesek-maradnak-a-lejaro-szemelyes-okmanyok
http://kormanyablak.hu/hu/hirek/ugyfelkapu-nelkul-is-lehet-online-idopontot-foglalni-a-kormanyablakokba
https://1818.hu/
http://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok
https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek
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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! 

 

 
 

 

A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány az ügyintézést 

Hozzávalók: 

1/2 kg kifőtt házi (fodros, kocka) tészta 

1/2 kg maradék főtt füstölt sonka, csülök, 

szőröstől-bőröstől (csont nélkül) ledarálva 

2 db nagy, vagy 3 kisebb tojás 

5-10 dkg vaj 

3-5 dl tejföl 

25 dkg kemény sajt reszelve (opcionális) 

ízlés szerint só 

ízlés szerint őrölt bors 

szükség szerint zsiradék, és zsemlemorzsa 

a sütőedény kikenésé/szórásá/hez/hoz 

 
 

 

  Elkészítés:  

A tojások sárgáját habosra keverjük a 

vajjal, némi sóval, borssal. A ledarált 

sonkát sózzuk, ha kell, borsozzuk. A 

tojásos vajhoz adjuk a tejföl felét, a sonkát, 

a kockatésztát is. Legvégül a felvert 

tojások fehérjéből készült habját.  

A sütőedényt lehetőleg zsírral, esetleg 

vajjal kikenjük. Megszórjuk 

zsemlemorzsával. Készíthetjük "csak így" 

natúron, vagy reszelt sajttal „tuningolva” 

is! Miután maradékból dolgozunk, érdemes 

mindent szobahőmérsékletűre engedni a 

konyhában feldolgozás előtt!  

A hozzávalók nagyon jól bírják a 

fagyasztást, még a tészta is!!!!  

Az összeállított sonkás tésztát tejföllel 

borítva sütőbe tesszük kb. 180 fokra.  

A sütés 15 – 20. percében megszórhatjuk 

reszelt kemény sajttal, amit a tetejére 

sütünk!  
 

Sue53 receptje 
 

 Új rendeletet alkotott a kormány a 

veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről 

és az ellenőrzött bejelentésről. A változtatás 

lényege, hogy az engedélyköteles  

tevékenységek - egyes kivételekkel - már az 

elektronikus úton - ügyfélkapu, online űrlap 

segítségével vagy email útján - történő 

bejelentést követően gyakorolhatók lesznek. 

Így sok más ügy mellett például az üzletek 

működésének engedélyezése, vagy egy 

építmény használatba vételének 

engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és 

gyorsabbá válhat a rendeletnek 

köszönhetően. A hivatalok többek között 

akkor tilthatják meg a tevékenység végzését, 

ha az az egészség, élet vagy a környezet 

biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, 

továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy 

visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A 

határidőn belül megtiltott tevékenység esetén 

a hatóság - az eddigi szabályok szerint - teljes 

körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.  

Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés 

nemcsak kisebb adminisztrációs terhet ró a 

vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az 

illetéknek, vagy igazgatási szolgáltatási 

díjnak is csak az 50 százalékát kell befizetni,  

Amennyiben a hatóság nyolc napon belül 

nem tiltja meg a tevékenység végzését, 

úgy az szabadon gyakorolható a 

kilencedik naptól. Abban az esetben, ha 

másik szakhatóságot is be kell vonni a 

folyamatba, a határidő 12 napra módosul. 

Az egyszerűsített ügyintézés csak az 

eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben 

szereplő tevékenység folytatásához 

jogszabályban meghatározott feltételek 

teljesítése alól nem ad felmentést. 

 
 

 

amennyiben nem szükséges az engedélyezési 

eljárás. A rendelet nem terjed ki azokra az 

ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy 

uniós szabályozás alapján mindenképpen 

szükséges az engedélyezési eljárás, így 

például a tűzfegyver megszerzéséhez és 

tartásához ezentúl is szükséges az eljárás 

lefolytatása. A rendelet továbbá nem 

vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, 

igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő 

ügyekre, valamint azokra sem, amelyek során 

a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen 

pénzbeli vagy természetbeni juttatás 

megállapítását. A rendelet  további 

ügycsoportokat is felsorol, amelyek esetén 

továbbra is szükséges az engedélyezés, 

ilyenek többek között a gyámügyi és 

gyermekvédelmi eljárások, a jármű műszaki 

vizsga, a honosítás és az eredetvizsgálat vagy 

a bányászattal, veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos tevékenységek.  

Évente 3-4000 különböző eljárásfajtában 

közel 25 millió engedélyezési eljárást 

folytatnak le a kormányhivatalok és más 

közigazgatási szervek- olvasható a 

Miniszterelnökség közleményében.  

 
 Receptajánló- Sonkás kocka 

 

 

…” 

FÉMHULLADÉK 

ÉS 

HASZNOSÍTÁS 

Tudtad-e, hogy 

- a Vénuszon 

fémeső esik? 
- a fémek 

bányászata és 

kinyerése erősen 
környezetszennyező 
tevékenység?  

- 1 tonna 

alumínium 

előállításához 4 

tonna bauxitra van 

szükség, és az 

előállítás során 1 

tonna vörösiszap 

keletkezik. Ezért 

ha 

újrahasznosítjuk a 

fémeket, 

csökkentjük a 

környezetszennye

zést. 

- 19 ezer 

alumínium doboz 

szükséges egy 

autó gyártásához? 

- az 

újrahasznosított 

aludoboz 60 nap 

elmúltával ismét 

az üzlet polcán 

lehet? Így évente 

akár hatszor is a 

kezünkben 

tarthatjuk 

ugyanazt a 

dobozt. 

- 670 alumínium 

italosdoboz 

anyagából akár 

egy kerékpár is 

készülhet? 

- a világ 

legnagyobb 

alumíniumból 

készült 

italosdoboza 5 m 

magas, 2 m széles 

és 4 kg súlyú 

volt? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
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A köznevelési 

államtitkár 

tájékoztatása szerint 

az óvodák és 

bölcsődék a 

megyékben május 25-

étől visszatérnek a 

normális működési 

rendhez. Az 

intézményeknek külön 

igazolások nélkül is 

fogadniuk kell a 

gyermekeket.  

A nyár folyamán egy 

intézmény legfeljebb 

két hétre állhat le. 

Az iskolai tanév 

hossza nem változik.  

Június 2-től 

engedélyezik az 

iskolákban a tanárok 

és diákok oktatási célú 

találkozását, a 

kiscsoportos 

konzultációkat és 

egyéni elkészítéseket, 

ha ennek célja az 

elmúlt hónapokban 

tanultak 

rendszerezése, 

megerősítése, vagy a 

lemaradó tanulók 

felzárkóztatása. A 

digitális tanrend év 

végéig marad. Június 

2-től valamennyi 

iskolában meg kell 

szervezni az adott 

intézménybe járó 

gyerekek 

felügyeletét.  

Egyházi hírek 

Május utolsó vasárnapja- Gyermeknap 

A Gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap (általában június 

1.) megünneplése Törökországból ered és különösen volt kommunista országokban vált 

népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített Egyetemes Gyermeknap (Universal Children's 

Day) intézménye. Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még Gyermek Hétnek hívták), 

1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján tartják. 

Idén – vírushelyzetre való tekintettel- rendhagyó módon egyénileg és kicsit másképp tudjuk 

megtartani gyermekeinek a május 31-i Gyermeknapot, mint azt már megszoktuk. Sokkal 

óvatosabban, kisebb társaságban tudunk most ünnepelni, de mégis vidáman és szeretettel. Hiszen 

legyenek bármennyi idősek is, akkor is a mi „kis” drágáink maradnak. Töltsük hát el ezt a napot 

úgy együtt, hogy igazán emlékezetes legyen, mindannyiunk számára- kiránduljunk, 

társasozzunk, meséljünk, vagy hallgassunk hangoskönyvet, bábozzunk, öltözzünk be 

jelmezbe, fessünk arcot, süssük-főzzük meg együtt a gyermek kedvencét, készítsünk családi 

fotókat, vagy épp húzzunk gumicsizmát, és ugráljunk a pocsolyában, ha olyan az idő.  

 

Apróhirdetés 

Nyimben az Öreg 

hegyen faház 

eladó.  
Érdeklődni: 

Frikton 

Ferencnénél lehet a 

70/623-6597 vagy  

84/380-784 

telefonszámokon 

 

Katolikus 
 

Május 24-én vasárnap Kilitiben 

szabadtéri szentmise lesz. 

 

Református 

 

Egy a lényeg, élvezzük az együtt 

töltött minőségi szabadidőt! 

Legyünk mi felnőttek - akár csak 

egy napra is- újra gondtalan 

gyerekek! 
 

Pünkösd  
A pünkösd, amelyet a húsvét utáni 7. vasárnapon és 

hétfőn ünnepelnek, keresztény ünnep, a Szentlélek 

kiáradásáról való megemlékezés a keresztény 

világban. 

A Szentlélek kiáradását úgy írják le, mint az Atya és a 

Fiú kölcsönös szeretetének végpontját. A Szentlélek 

(görög: pneuma, latin: Spiritus Sanctus) pünkösd 

napján árasztotta el Jézus tanítványait, az apostolokat, 

ezzel a történéssel pedig a keresztényeknek új 

tartalommal lett felruházva e jeles nap. 

Krisztus idejében a pünkösd zsidó ünnep volt, 

mégpedig a sínai szövetségé. Szél zúgása és tűz 

sercegése jelezte Isten jelenlétét és kegyelmének 

kiáradását. Az Ószövetségben a próféták már 

megjövendölték az Újszövetséget mielőtt Krisztus 

megszületett. Keresztelő János jövendölésében is 

megtalálható a Szentlélek motívuma. Jézus 

megkeresztelkedését követően Keresztelő Jánosnál a 

Szentlélek egy galamb alakjában szállt le Jézusra. Így 

kapta a Szentlélek a galamb szimbólumát a 

katolikusok ikonográfiájában. 

A katolikus pünkösd tárgyát a húsvéti 

misztériumnak a beteljesedése képezi. Ekkor 

ünneplik a Szentlélek eljövetelét és 

ajándékainak kiáradását, az új törvényt, 

valamint az Egyház születésnapját. 1956-ig 

vigíliáját és oktáváját is ünnepelték, a húsvét 

időszaka így a pünkösd utáni szombattal 

fejeződött be. 1969-et követően a 

pünkösdhétfőt már az évközi időhöz 

sorolják. 
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