
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Kedves Nyimiek! Az Országgyűlés megszavazta a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 

védekezésről szóló törvényt, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló Kormányrendeletet, melynek értelmében az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb 

védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé, ezek a következők: 

  Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a 

szálláshelyén tartózkodni.  
o A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni 

szükséges. Kutyasétáltatás ettől eltérő időben megengedett, de a lakóhely 500 méteres körzete nem 

hagyható el! 

 Minden a csoportosulás, illetve a gyülekezés tilos. Fenti rendelkezés értelmében a polgármesteri 

fogadóóra elmarad, egyedi esetekben kérem, keressenek telefonon, vagy e-mailben! 

 Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.  

o A házhoz szállítás megengedett. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. Iskolai, óvodai menza 

nyitva marad. A kocsma további intézkedésig zárva tart. 

 Az üzletek este 7 óráig maradhatnak nyitva, és leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. 

 A gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat eltérő időpontban is 

 Az egyéb szolgáltatók (pl. fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási 

tilalom szabályai mellett. 

 A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak. 

 Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi 

vásárokat.  

 A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.  

o A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása 

engedélyezett. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, 

fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat. Ennek 

következtében Nyimben további intézkedésig a Kultúrház és a Könyvtár is zárva tart. 

 A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva 

tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.  

 Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú 

intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. 

 Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai 

bezárnak. 

 Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. 

 Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. 

 Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek 

vehetnek részt. 

 Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön 

kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell. 

 A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is 

érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. 

A területek kijelölése a polgármester feladata. Kérjük, figyeljék a nagyvárosok, pl. Siófok város által 

erre vonatkozóan kiadott közleményeket! Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve 

zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező. 

 A 6.életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a korábbi szabályozáson túl a 

tömegközlekedési eszközön, és a várakozás helyszínén is szájat és orrot eltakaró maszkot viselni!  

A fentieken túl 2020. november 11. napjától az alábbi rendelkezések léptek életbe Nyim Község 

közigazgatási területén:  a bolt a nyitvatartása megváltozik az elkövetkező hetekben: minden nap 06:00-

09:00 óra és 16:00-18:00 között tart nyitva. 

• a játszóteret lehet látogatni, de az országos, általános szabályozások érvényesek és azokat 

maradéktalanul be kell tartani. A szülők felelőssége, hogy azokat a gyerekekkel betartassák, saját maguk, 

szüleik és nagyszüleik érdekében. 

• Az idősek lehetőleg bevásárlás céljából, és a legszükségesebb mértékben tartózkodjanak a 

közterületeken. Kérünk minden idősebb lakosunkat, aki szeretne a gyógyszer vagy egyéb bevásárlásaiban 

segítséget kérni az jelezze az Önkormányzat felé a hivatalnyim@gmail.com email címen, vagy telefonon a 

06/70-773-3563; 06/30-251-1724 számok valamelyikén. Kérem a szabályok betartását, mert ellenkező 

esetben a jogsértő szabálysértést követ el, mely pénzbírsággal sújtható. Vigyázzunk magunkra és 

egymásra!            Pistár Péter polgármester 

2020. november       www.nyim.hu  V. évfolyam X.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 

Fűtési támogatás 

igényelhető 

                  2.oldal 
 

A megelőzés 

nagyon fontos 

     2.oldal 

 

Covid tüneteim 

vannak, mit 

tegyek?      2.oldal                      

Változnak az 

avarégetés 

szabályi 3.oldal 

 

Receptajánló 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek    4. oldal 

Aktuális     4.oldal 

http://www.nyim.hu/
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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 

Fűtési támogatás igényelhető 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2019. (VII. 17.) 

önkormányzati rendelete alapján pénzbeli 

ellátásként fűtési támogatást nyújt annak 

a Nyim község közigazgatási területén 

érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személynek, akinek: 
-családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül 

élő esetében a 250 000 forintot.  

-A fűtési támogatás iránti kérelmet tárgyév 

október 1-től március 15-ig terjedő 

időszakban lehet benyújtani. 2020. évben 

történő kifizetéshez december 11. 

(péntek) napjáig nyújtható be a kérelem.  

-Egy évben csak egyszer igényelhető a 

támogatás. A kérelemhez mellékelni kell a 

jövedelemigazolásokat. 

-A fűtési támogatás ugyanazon lakott 

ingatlanra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül az ingatlanban 

élő személyek és háztartások számától. 

A támogatás összege a kérelmet benyújtók 

számától függően ingatlanonként maximum 

30 000 forint. Nem részesülhet fűtési 

támogatásban az a kérelmező, aki a tárgy- 

hónapban részesült rendkívüli eseti 

támogatásban fűtési célú közüzemi 

díjtartozásra, vagy tüzelőanyag vásárlásra 

hivatkozva, aki rendszeres lakásfenntartási 

támogatásban részesül a gázfogyasztási díj 

tekintetében, illetve aki a tárgyévben 

szociális tűzifa támogatásban részesült. 

A fűtési támogatás iránti kérelmet csak abban 

az évben lehet elbírálni, amely évben a 

Képviselő-testület az adott évi költségvetési 

rendeletében a szükséges forrást nevesítve 

biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az 

adott évi forrás kimerüléséig történik. 

 A támogatásra jogosult a támogatás iránti 

igényét 2020. év december 11. napjáig 

nyújthatja be a Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz, a hivatal által rendszeresített 

formanyomtatványon. Az igénylőlapok 

felvehetők, és kitöltve leadhatók az 

önkormányzati irodán is Babodiné Csik 

Beátánál. A kérelemhez mellékelni kell a 

személyazonosító igazolvány, lakcímkártya 

másolatát, valamint a rendszeresített 

formanyomtatványon meghatározott 

feltételeket. A hiányosan kitöltött kérelmek 

elutasításra kerülnek. 

 

Covid- 19 tüneteim vannak, mit tegyek? 

A megelőzés nagyon 

fontos! 

Hazai és nemzetközi 

kutatások is 

bebizonyították, hogy 

azoknál az 

embereknél, akiknek a 

COVID-19 tesztje 

pozitív lett, nagyobb 

valószínűséggel 

fordult elő D-vitamin-

hiány. A D-vitamin-

szint szerepe tehát 

fontos a 

megelőzésben. A 

felnőttek napi adagja: 

3000NE. A C-vitamin 

szintén fontos 

immunerősítő 

vitaminunk, 

1000mg/nap, a 

felnőttek ajánlott napi 

adagja. Ezen kívül 

Magnézium: 300-400 

mg/nap, Szelén: 55 

mg/nap (spenót, 

brokkoli, káposzta, 

banán, kivi, szőlő, 

narancs, tengeri halak, 

diófélék, teljes 

kiőrlésű gabona) és 

Cink: 10 mg/nap 

(spenót, pulyka, 

marha, bárány, 

juharszirup) 

fogyasztása is 

javasolt. Az Echinacea 

(bíbor kasvirág), 

propolisz, gyömbér, 

fokhagyma, 

feketeretek, méz a 

népi gyógyászatból 

ismert jótékony hatása 

sem elhanyagolható. 

Ha mégis 

megfertőződtünk, 

fontos, az izoláció a 

család többi, 

egészséges tagjától! 

Rendszeres kéz és 

felületfertőtlenítés 

megfelelő fertőtlenítő 

szerekkel! Bőséges 

folyadékfogyasztással, 

láz- fájdalom-

köhögéscsillapítással 

enyhíthetjük a 

tüneteket. 

Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz-és 

szaglásvesztés esetén a háziorvos telefonon 

történő értesítése az első lépés Ha bármelyik 

tünetet észleli magán semmiképp ne menjen 

be a rendelőbe előzetes telefonos 

megbeszélés nélkül! Miután megtörtént a 

Check-lista felvétele és alapos a gyanú 

COVID-19 fertőzésre, PCR tesztet rendelnek 

a betegnek. Az OMSZ munkatársai felveszik 

Önnel telefonon a kapcsolatot, és 

egyeztetnek mikor és hol történik meg a 

mintavétel. Fontos, hogy jó telefonszámot 

adjon meg a check-lista felvételekor! Ha 

megtörtént a mintavétel kb. 2-4 nap múlva 

megjelenik a lelet az EESZT rendszerben, 

illetve elérhetővé válik az ügyfélkapu e-

egészségügy rendszerében. FONTOS: sem a 

mintavételt sem az eredmény megszületését 

nem lehet meggyorsítani, ez teljesen 

automatikus. Amennyiben COVID-19 

fertőzés gyanúja áll fent, tartsák be az 

önkéntes KARANTÉN előírásait. Ez azt 

jelenti, hogy otthonukat ne hagyják el 

(kivétel mintavétel), ne hívjanak vendégeket 

otthonukba. 

A karantén a tünetek megjelenésének 

napjától min. 10 napig tart, akkor tudják 

feloldani ha legalább 3 napja 

panaszmentes (nem lázas, nem köhög), a 

karantén feloldásához további tesztre 

nincs szükség! Amennyiben az első teszt 

negatív a biztos negatív eredmény 

kimondásához szükség van egy 2. tesztre 

min. 48 óra eltelte után!  

Amennyiben pozitiv, további tesztelés 

nem szükséges! Munkába álláshoz csak és 

kizárólag egészségügyi dolgozóknak van 

szüksége negatív teszteredményre! 

Amennyiben dolgozik értesítse 

munkahelyét a betegség fennállásáról, 

beszélje meg a táppénz feltételeit, és 

feltétlenül tájékoztassa a háziorvosát is a 

táppénzigényről!  

 

Amennyiben kiskorú gyermekkel él egy 

háztartásban feltétlenül tájékoztassák a 

gyermekorvost, és az óvodát/iskolát is a 

betegség fennálltáról! 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com


 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 3.oldal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 
 

 

Tájékoztatás az avarégetés szabályairól 
 

 
 

Hozzávalók: 
2,5 dl liszt 

2,5 dl búzadara 

2,5 dl tej 

6 ek (18 dkg) cukor 

4 db tojás 

1 db vaníliás cukor 

diónyi vaj (+ a sütéshez 3 dkg), csipet só 

mazsola (½ marék rum /aromába áztatva) 

opcionális 

1 db citrom lereszelt héja 

lekvár, szörp, stb. a tálaláshoz 
                      

 
 

 

Elkészítés: 

A száraz hozzávalókat összekeverjük, a 

tojások sárgáját szintén. A tejet 

hozzáadjuk. A fehérjét a sóval felverjük. A 

citrom héját, és a vajat is belekeverjük. 

Hozzáöntjük a mazsolát. Belekavarjuk a 

tojások habját. A vajat serpenyőben 

felforrósítjuk. A tészta masszát beleöntjük. 

Többször megkavarva megsütjük.  

 

Apró darabokra tördeljük. Aranybarnára 

pirítjuk. Tálaláskor nyakon öntjük 

lekvárral (barack), szörppel (málna), vagy 

teszünk mellé tejszínhabot, fagylaltot! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

 
Sue53 receptje 

 
 
 

 2021. január 1-jétől az egész ország területére 

vonatkozóan egységes szabályozás lép életbe, 

amely alapján tilos lesz a kerti hulladék 

égetése. 2021. január 1-jétől megszűnik az 

önkormányzatok joga arra vonatkozóan, hogy a 

háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályokat rendeletben megállapítsa. Ennek 

megfelelően Nyim Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete szeptember végi ülésén 

2021. január 1-jei hatállyal hatályon kívül 

helyezte az avar és kerti hulladék szabadtéri 

égetéséről szóló 5/2015. (III. 31.) 

önkormányzati rendeletét. 

A fenti szabályozás értelmében 2020. 

december 31-ig Nyim község belterületén az 

avar és kerti hulladék szabadtéri égetése 

munkanapon, valamint ünnepnap kivételével 

szombaton 16.00 – 19.00-ig végezhető. 

2021. január 1-jétől az avar és kerti hulladék 

szabadtéri égetése tilos! 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet értelmében: 

Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok 

égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban 

foglaltaknak nem megfelelő berendezésben 

történő égetése, a háztartásban keletkező papír- 

 

 

 

 

 

2021. január 1-jétől a járási környezetvédelmi 

hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő 

természetes és jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet 

részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére 

100-500.000 forintig terjedő levegőtisztaság-

védelmi bírságot szab ki.   

 

Amennyiben a tűzoltóság is értesítésre kerül a 

kerti hulladék égetése végett, további bírsággal, 

illetve a kiszállás költségeinek megtérítésével is 

számolni kell. 

 

Receptajánló- Császármorzsa 
 

 

 
 

 

…” 

FELHÍVÁS! 

Értesítjük az 

érdeklődőket, 

hogy a november 

28-ára szervezett  

Színházlátogatás 

a vírushelyzetre 

való tekintettel 

ELMARAD  

hulladék és veszélyesnek nem minősülő, 

kezeletlen fahulladék háztartási 

berendezésben történő égetése kivételével 

tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha 

a hulladék - az elemi kár kivételével - 

bármilyen okból kigyullad. 

Lábon álló növényzet, tarló és 

növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. 

2021. január 1-jétől a járási környezetvédelmi 

hatóság a levegővédelmi követelményt 

megsértő természetes és jogi személy, vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet részére, a jogsértő tevékenység 

megszüntetésére 100-500.000 forintig terjedő 

levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.   

 

Amennyiben a tűzoltóság is értesítésre kerül a 

kerti hulladék égetése végett, további 

bírsággal, illetve a kiszállás költségeinek 

megtérítésével is számolni kell. 

 

Bővebben a honlapon is olvasható a 

tájékoztató: 

 

https://nyim.hu/hir/tajekoztatas-az-

avaregetes-szabalyairol/ 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Ezúton 

tájékoztatjuk a 

Tisztelt Ügyfeleket, 

hogy a kihirdetett 

veszélyhelyzet és a 

rendkívül súlyos 

járványügyi 

helyzet miatt 

 

a Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban 

a személyes 

ügyfélfogadás 

bizonytalan ideig 

SZÜNETEL! 

 

Tájékoztatás és 

felvilágosítás 

kérése céljából 

keressék ügyfél- 

szolgálatunkat és 

ügyintézőinket 

telefon vagy  

e-mail útján. 

 

Amely ügyfajták 

esetében 

lehetséges, 

használják az 

elektronikus 

ügyintézést. 

Elektronikus 

ügyintézés: 

https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyit

olap 

Elektronikus 

kérelem 

benyújtása: 

https://epapir.gov.h

u 

www.sagvar.hu 
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Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 4.oldal 
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 Veszélyhelyzetben is 

jön a Mikulás 

 

A járványhelyzetre 

és veszélyhelyzetre 

való tekintettel 

sajnos az idei 

Mikulás-ünnepség 

elmarad. Viszont a 

gyerekeket idén is 

szeretnénk 

megörvendeztetni 

rendhagyóan, a 

szabályokhoz 

igazodva. Ezúttal 

házhoz jön a 

Mikulás, és az 

ablakokba helyezi a 

csomagot azoknak a 

gyerekeknek, 

akiknek szülei ezt 

kérik. A szülőknek 

nem kell mást tennie, 

mint a szokásos 

módon, 

munkaidőben 

személyesen jelezni 

igényüket az 

önkormányzati 

irodán Babodiné 

Csik Beátának, 

illetve további 

részletekről is 

ugyanitt 

tájékozódhatnak. A 

Mikulás december 

6-án (vasárnap) 

este 17:00 órakor 

indul útjára. A 

személyes 

érintkezéseket sajnos 

kerülnünk kell, de a 

gyerekeknek 

távolról, illetve az 

ablakból lehetőségük 

lesz látni Télapó 

bácsit.  

Jelentkezési 

határidő: december 

2. (szerda) 15.00 
 

 

 

 

 

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa 2020. november 9-én kiadott 

közleményének értelmében: november 11-től (további intézkedésig) nyilvános 

istentiszteleteink és egyéb közösségi alkalmaink szünetelnek – Kilitin, Ságváron és 

Nyimben. 

Az egyházközségek Facebook profilján (Balatonkiliti Református Gyülekezet, illetve 

Ságvári Református Gyülekezet) közzétesszük az istentisztelet menetét, valamint az 

aktuális híreinket - képes, hangzó és írott formában. 

Imádkozzunk egymásért, tartsunk kapcsolatot telefonon, online, és adjunk hírt 

egymásról: ki hogy van, szükséges-e/tudunk-e egymásnak segíteni, és legfőképp 

vigyázzunk magunkra és egymásra – a járványügyi szabályok betartásával! 

Lelkipásztor elérhetőségei: 

Bozsoki-Sólyom János (+36-30-335-8707; ref.egyhazkozseg@gmail.com) 

Gondnok(ok) elérhetősége: 

Kilitin – Csanádi József (+36-30-940-1119; csanadiautosbolt@gmail.com) 

Ságváron – Dancs Ferenc (+36-30-631-7494; dancsferenc@gmail.com) 

Az ÚR legyen a gyülekezet őriző Pásztora! A templomi áhítat linkje alant:  

https://youtu.be/WTfCNj1VDc4 

Bozsoki-Sólyom János 
 

 

Katolikus szentmise Nyimben: 2020. november 21. (szombat) 15:00 óra 
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