
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Ünnepi gondolatok  a világjárvány árnyékában 

2021. március       www.nyim.hu  VI. évfolyam II.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 

 

Tudni illik, hogy 

mi illik! 

     2.oldal 

Ágdaráló segíti a 

környezettudatossá

got  

2.oldal 

 

Falusi CSOK 

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

EZ+AZ       4.oldal 

Tisztelt nyimi lakosok! 

Egy újabb olyan ünnepünk volt amit, csak a szívekben tudtunk igazán megünnepelni, sajnos a fizikai 

együtt ünneplés nem volt lehetséges. Bízom abban, hogy hamarosan visszatérhetünk a megszokott 

életünkhöz és az ünnepeink tényleg megélhetőek lesznek. 

Addig is néhány gondolatot ajánlok mindenki figyelmébe, az 1848-as forradalom és 

szabadságharccal kapcsolatban 

Elfojthatatlan tűz lobog az emberben! 

Ha van szabadsága, akkor ez a tűz szunnyadni látszik, lángja elcsendesedik, a mindennapok hamuja 

elfedi a parazsat. Ám ha az ember fölé elnyomás tornyosul, akkor az felizzik, tápot keres magának, 

és fellobban újra. A Nap erejével éget át falat, láncot, söpör el bármit, ami az útjába állna! 

Petőfi Sándor minden kor, minden gyermeke számára érzékletesen mesélte el, mit érzett azokban a 

napokban, amelyek a dicsőséges 15-ét megelőzték, így írt: 

"A tűzokádó hegy közepébe kellene tollamat mártanom, hogy napjaimat, napjaim gyötrelmeit 

leírhassam! Így vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és 

érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésök helyét... vártam 

e pillanatot; nemcsak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jőni...Senki sem hitte jövendölésemet, 

sokan kinevettek érte, ...de azért folyvást élt bennem ama hit, s úgy voltam, mint az állatok a 

földindulás vagy napfogyatkozás előtt..." 

És lett földindulás! 

A zsigeri izgatottság, az elmék forrongása parancsot adott a lábnak és a pesti ifjak nyomán tízezrek 

tódultak mámorosan az utcákra, hogy megkeressék, kivívják hiányzó szabadságukat: a nemzet 

szabadságát!  

Minden népnek megvannak a maga dicsőséges napjai. Azok a napok, amelyeken - és amelyekre 

emlékezve - olyan tisztának és nemesnek érezhetik magukat, amilyenné minden ember lenni akar. 

Így van ez, amióta világ a világ, és így is lesz még sokáig.  

 

A mi legdicsőségesebb napunk minden évben március 15-e. Nemzeti létünk legfényesebb esztendeje 

pedig - amíg él magyar a világon - 1848 marad. Persze 1848 gyökere is a múltba kapaszkodik, de '48 

a magyar történelem törzse, melyből újabb küzdelmek, köztük '56 erős ága és 1989 ébredése is 

kihajtott. 

1848 óta Petőfi Sándor és bajtársai jelentik az elszántságnak, a bátorságnak, a lelki és testi 

szilárdságnak azt a mértékét, amihez bárki, aki a nemzet létére hatással lehetett, hasonlíthatja magát. 

167 év törpéi és óriásai sorakoznak azóta: hatalomra jutott hazugok és puskát szorongató, az 

országért hősiesen harcoló bakák, pénzért a közérdeket árulók és a tankokkal szembeforduló 

asszonyok egyaránt... Köztük kell megtalálnia a helyét minden magyarnak, esze, becsülete, 

tehetsége mértékében! 

Persze nem minden kor, ad lehetőséget a heroikus tettekre, de mindig meg kell küzdenünk akár a 

hétköznapokban is a fejődésünkért, megélhetőségünkért. Senki nem ad ajándékba szabadságot, 

boldogulást. Dolgoznunk kell, és példát venni 1848 ezernyi névtelen hőséről. 

 

Barátsággal és a hősökre emlékező tisztelettel: 

       
         

 

Pistár Péter polgármester 

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 

Tudni illik, hogy mi illik! 
  Köszönés, Kézfogás 

 

A köszönés igen fontos velejárója a 

mindennapi életünknek. Bár társadalmunk 

eléggé elnyugatiasodott, ellazult, ez azonban 

inkább a köszönés formáiban nyilvánul 

meg. 18 éves korunkig, amíg nem 

számítunk felnőttkorúnak, mindenkinek illik 

előre köszönni. Férfi a nőnek köszön előre. 

Aki érkezik, vagy belép egy helyiségbe - 

köszön, a többiek fogadják azt. Ha 

bizonytalanok vagyunk tegezést-magázást 

illetően, feloldhatja ezt a napszaknak 

megfelelő köszönési forma. „Jó reggelt 

kívánok!” stb. Faluhelyen még használatos a 

„Csókolom”, „Kezét csókolom” köszönési 

forma is, általában fiatalabbak, gyerekek 

használják idősebbek köszöntésére, illetve 

férfiak nők üdvözlésére. Ez a köszönés 

addig működik, amíg az idősebb személy 

(tekintve, hogy a köszönő fél is elmúlt 18 

éves) „Jó napot kívánok!”-kal válaszol, 

innentől marad a napszaknak megfelelő 

üdvözlés. A kézfogás szintén egy 

mindennapi üdvözlési forma. Férfiak 

esetében minden találkozáskor, 

bemutatkozáskor használatos, a nők 

leginkább bemutatkozáskor alkalmazzák. 

 

 

 

     

   
 

 

Bemutatkozásnál is, hasonlóan a köszönésnél, 

fiatal az idősnek, férfi a nőnek mutatkozik be 

(alá-, fölérendelt szerep). A bemutatkozás 

szintén egy így zajlik helyesen: Az alárendelt 

mondja a teljes nevét, a fölérendelt pedig 

nyújtja a kezét és mondja a saját nevét. 

Kivétel: vendég érkezésekor a házigazda nyújt 

elsőnek kezet. Helyes kézfogás: a jobb 

kezünket nyújtott karral kicsit lefelé nyújtjuk, 

eközben tenyerünk függőlegesen van, 

hüvelykujjunk derékszögben áll a többi zárt 

ujjunktól. A kezek találkozásakor két tenyér 

összeér, gyors kézrázás.  A mozdulatok 

tükrözzenek határozottságot, magabiztosságot.  
 

 
 

Forrás: Görög Ibolya – Viselkedéskultúra 

(…és egy kis protokoll) c. könyve 

 

 

 
 

Ágdaraboló segíti a környezettudatosságot  

Mint ahogy korábbi számunkban már 

jeleztük, a faág- hulladék eltüntetéséhez 

szeretne az önkormányzat segítséget nyújtani 

a nyimi lakosoknak azzal, hogy a nagyobb 

ágakat saját költségén darálja le. Ehhez 

ellenőrzött módon, a falugondnok (Kanalas 

Zoltán) felügyelete mellett a futballpálya 

mellett kialakított gyűjtőponton el lehet 

helyezni (saját fuvar- eszközzel odaszállítva). 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem szemetet 

gyűjtünk, csak darálással hasznosítható 

faágakat (minél nagyobb darabokban, nem jó, 

ha túl apróra van darabolva).  

 

A kisebb ágakat és egyéb zöldhulladékot 

elszállítja a Siókom zöldhulladék járata a 

megadott napokon. 

 

A hulladékszállítási naptár innen 

letölthető: 

 

Járatterv | siokom.hu 

Regisztráció az 

oltásra 
 

Felhívjuk Kedves 

Lakosaink 

figyelmét, hogy a  

https://vakcinainfo

.gov.hu 

oldalon továbbra 

is lehet 

regisztrálni a 

koronavírus elleni 

védőoltásra. 

Amennyiben 

otthon nincs 

internetes 

elérhetőségük, 

vagy 

számítógépük, 

esetleg más okok 

miatt nem tudnak 

regisztrálni, de 

szeretnének, akkor 

munkaidőben az 

önkormányzati 

irodában 

keressenek fel 

bennünket, és 

segítünk a 

jelentkezésben. 

Az oldal a 

személyes 

adatokon kívül taj 

számot és e-mail 

címet kér, ezért a 

TAJ kártyát 

mindenképpen 

hozzák 

magukkal.  

Keressenek 

bennünket 

bizalommal! 

 

A kormány 

internetes 

tájékoztató 

videó- sorozatot 

indít az oltással 

kapcsolatban, 
mely a 

Magyarország 

Kormánya 

hivatalos 

közösségi oldalán 

tekinthető meg: 

https://fb.watch/3e

aSdXZkDG/ 

 

Mit NEM LEHET még beletenni a 

gyűjtőpontra leszállított ágak közé: 

*venyige 

*futó növények indái 

*falevelek 

*bármilyen kommunális és egyéb szerves 

*hulladék 

*FÉM, műanyag és egyéb hulladék 

A felsorolt anyagok rátekerednek, vagy 

eltömítik a késeket. Képzeljük el, hogy a 

drótok, nagyobb fém hulladékok (gépi 

adagoláskor) a kések közé kerülve 

pillanatok alatt milliós kárt okozhatnak. 

Sok vívódás után döntöttünk amellett, hogy 

kísérleti jelleggel az idén, lehetőséget 

biztosítunk a kulturált faág elhelyezésre, és 

megpróbáljuk ezt a falu előnyére fordítani. 

De, ha az idei évben azt tapasztaljuk, hogy a 

lakosság nem megfelelően, vagy egy része 

nem megfelelően használja és szeméttelepet 

csinál, úgy azonnal beszüntetjük a 

lehetőséget. 

Kérek mindenkit, hogy felelősséggel 

használja ki a lehetőséget és másokat is 

figyelmeztessen erre. Közös érdekünk! 

 
 

 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://siokom.hu/?q=jaratterv
https://vakcinainfo.gov.hu/
https://vakcinainfo.gov.hu/
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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 

 

 
 

 

FALUSI CSOK már Nyimben is 
 

 

A húsokat kétszer ledaráljuk, közben 

keverednek.  

A nagyon apróra vágott, vagy szétnyomott 

húsokat fokhagymával, sóval, borssal, kevés 

kakukkfűvel, csont alaplével (használnak 

hozzá szódavizet is) őrölt pirospaprikával jól 

elkeverjük, alaposan összedolgozzuk, majd 

minimum 1 éjszakára, de inkább kettőre 

lefóliázott edényben hűtőbe tesszük. 

Ezalatt a szódabikarbóna kifejti jótékony 

hatását, és megpuhítja a rostokat. Így a 

fűszerek könnyebben beszívódnak a húsokba, 

ezzel teljes értékűvé téve azok ízét. Én mielőtt 

pihentetném a húst, megkóstolom, mint a 

kolbászhúst, hiszen csak akkor érzem, 

szükséges-e valami még hozzá! 

Ezután kolbászkákat formálok belőle 

sasliknyársra, majd rácson, kevés olajjal 

megkenve megsütöm 2 percenként forgatva, 

10 perc alatt.  

A csevapot hagyományosan vöröshagymával, 

más területeken ajvárral, néhol sült krumplival 

tálalják. 
 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Receptajánló- Csevapcsicsa -Balkáni Étek  

 

 
 

 
 

 

…” 

 

 

Ebben az esetben két fontos feltétel van csak: 

a tulajdoni lapon lakás vagy lakóház 

besorolás szerepeljen, valamint legyen 

legalább 12 nm-es lakótér és önálló 

főzőhelyiség, vagy az utóbbi hiányában 

legalább 4 nm alapterületű, önálló szellőzésű 

tér, ahol főzni is lehet. 

 

A CSOK és a falusi CSOK esetében a 

használt ingatlan minimális alapterületét is 

megszabják: 40, 50, 60 vagy 70 nm az elvárt 

legkisebb alapterület attól függően, hogy 1, 

2, 3 vagy 4 gyermekre igényli a család a 

támogatást.  

A falusi CSOK esetében azonban fontos 

könnyítés, hogy ez a feltétel elég, ha a 

bővítést követően teljesül. 

Vagyis, akár egy lakhatatlannak minősülő 

ingatlanra is igényelhető a támogatás, ám 

ekkor előírás, hogy a korszerűsítést 

követően minden feltétel teljesüljön! 

Meddig lehet igényelni a falusi CSOK-ot? 

Fontos tudni, hogy a falusi CSOK három 

éven keresztül igényelhető, vagyis ha élne a 

lehetőséggel, akkor 2022. június 30-ig teheti 
meg.                          forrás: bankmonitor.hu 

 

 

2021.januártól bővített településlistában 

már Nyim is felkerült a térképre. A 

Hírlevél havonta megjelenő hasábjain ezért 

egy állandó rovatot szánunk ennek a 

témának: 

Milyen ingatlan felel meg a falusi CSOK 

követelményeinek? 
Az érintett ingatlannak ugyanazon 

feltételeknek kell megfelelnie, mint amit a 

„normál” CSOK esetében is előír a 

jogszabály. A legfontosabb talán az, hogy 

az ingatlan a tulajdoni lapon lakóházként 

vagy lakásként legyen nyilvántartva, illetve 

legyen lakhatásra alkalmas állapotban. 

(Elvárások: legalább 12 nm alapterületű 

lakóhelyiség, fürdő, főzőhelyiség, WC, 

elektromos áram, egyedi fűtés, vezetékes 

víz (vagy ha a településen ilyen nincs, a 

telken ivóvíz vételére alkalmas kút), 

közműves szennyvízelvezetés (vagy ha 

ilyen nincs a településen, akkor emésztő). 

Amennyiben a kiszemelt ingatlan nincs 

lakható állapotban, vagyis nem felel meg 

a fenti követelményeknek, akkor is 

igényelhető rá falusi CSOK, de csak akkor, 

ha VÁSÁRLÁS+KORSZERŰSÍTÉS vagy 

csak KORSZERŰSÍTÉS a támogatással 

megvalósítandó cél. 

Ebben az esetben két fontos feltétel van 

csak: a tulajdoni lapon lakás vagy 

lakóház besorolás szerepeljen, 

valamint legyen legalább 12 nm-es 

lakótér és önálló főzőhelyiség, 

vagy az utóbbi hiányában legalább 

4 nm alapterületű, önálló 

szellőzésű tér, ahol főzni is lehet. 

A CSOK és a falusi CSOK esetében 

a használt ingatlan minimális 

alapterületét is megszabják: 40, 50, 

60 vagy 70 nm az elvárt legkisebb 

alapterület attól függően, hogy 1, 

2, 3 vagy 4 gyermekre igényli a 

család a támogatást. A falusi CSOK 

esetében azonban fontos 

könnyítés, hogy ez a feltétel elég, 

ha a bővítést követően teljesül. 

Vagyis, akár egy lakhatatlannak 

minősülő ingatlanra is igényelhető 

a támogatás, ám ekkor előírás, 

Vigyázzunk 

értékeinkre! 

Világszerte tapasz-

talható, hogy az új 

koronavírus által 

terjesztett járvány 

miatt megjelentek az 

olyan „ál” 

értékesítők, akik 

weboldalakon, 

közösségi oldalakon, 

e-mail címeken és 

telefonon keresztül 

kínálnak egészségügyi 

eszközöket és újonnan 

már a vakcinával 

történő oltásra is 

ajánlkoznak, vagy erre 

hivatkozva személyes 

adatokat próbálnak 

kicsalni. 

A csalók kórházi 

dolgozóknak, 

háziorvosnak, vagy 

önkormányzati 

dolgozónak kiadva 

magukat személyesen, 

vagy telefonon 

keresztül igyekeznek 

megtéveszteni az idős 

embereket az oltásra 

hivatkozással.  

A rendőrség tanácsa 

arra az esetre, ha 

valaki ilyen hívást 

kap: 

Járjon utána, hogy 

valóban a hivatkozott 

szervezet, vagy 

hivatal kereste meg:   

Tegye le a telefont, 

majd hívja fel a 

telefonáló által 

megjelölt intézményt! 

Tegyen fel ellenőrző 

kérdéseket: 
Kérdezze meg a 

hivatkozott szervezet 

központi 

elérhetőségét, a hívó 

nevét, beosztását! 

Legyen gyanús, ha 

pénzátutalásról esik 

szó. Bankkártya 

adataikat semmilyen 

körülmények között ne 

adják meg 

ismeretleneknek sem 

telefonon, sem 

személyesen! 

Nyilvános helyen, 

idegenek jelenlétében 

ne beszéljenek 

magánügyeikről, 

mert visszaélhetnek 

az információkkal! 

 

 
Hozzávalók: 

50dkg marhalapocka 

25dkg sertéstarja 

25dkg bárányhús 

6 gerezd fokhagyma 

1 kávés kanál szódabikarbóna 

só 

őrölt bors 

kakukkfű 

1 kávés kanál pirospaprika 

1dl csont alaplé 

kevés étolaj 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/marhalapocka
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sertestarja
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szodabikarbona
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/orolt_bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kakukkfu
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/pirospaprika
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/csont_alaple
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/etolaj


 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 4.oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

        

 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

     

 

www.nyim.hu 

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

    

www.nyim.hu Egyházi Hírek 

Már elektronikusan 

is igényelhető a 

védettségi 

igazolvány 
A www.magyar-

orszag.hu weboldalon 

elektronikusan is 

benyújtható a 

védettségi igazolvány 

cseréje, pótlása iránti 

kérelem, valamint az 

ellenanyag-vizsgálaton 

alapuló védettségi 

igazolvány iránti 

kérelem. 

A kérelmeket az alábbi 

linkekre 

kattintva indíthatja el: 

Ellenanyag-vizsgálaton 

alapuló védettségi 

igazolvány kiállítása 

Az ellenanyag-

vizsgálaton alapuló 

védettségi igazolvány 

igényléséhez olyan, az 

egészségügyi 

szolgáltató által 

kiállított leletre van 

szükség, 

amelyen szerepel, 

hogy „az igénylő 

szervezetében a 

koronavírus elleni 

ellenanyag jelen van.” 

A négy hónapig 

érvényes iga-

zolvány kiállításának 

díja 3000 fo-

rint, melyet átutalás-

sal lehet kifizetni. 

Fontos! 

Aki megkapta a védő-

oltást, annak nem kell 

külön igényelnie az 

igazolványt, mert azt 

az állam hivatalból 

kipostázza. 

Igénylésre csak az 

igazolvány cseréje, 

pótlása esetében van 

szükség, illetve az 

ellenanyag-vizsgálaton 

alapuló védettség 

igazolásához- áll a 

Kormányhivatal közle-

ményében. 

 
 

Református hírek: 

Kedves testvérek! A koronavírus gyors terjedésének következtében meghozott kormányzati 

intézkedésekkel összhangban a magyarországi református egyház zsinatának elnöksége ismét 

elrendelte: további intézkedésig szüneteltetnünk kell minden egyházi alkalmat – így közösségünk 

istentiszteleteit is. Türelmüket és megértésüket kérjük! 
Válasszon gyülekezeteink internetes közvetítései közül! 

Online közvetítések: https://reformatus.hu/mediumok/online-kozvetitesek/ 

Napi igemagyarázat (elmélkedés): https://reformatus.hu/isten-szolt/ 

 előre láthatólag Feltámadás ünnepéig fennmaradnak a koronavírus-járvány korábbi ütemeiben 

meghozott szigorú védelmi intézkedések (a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs aktuális 

tájékoztatása szerint); csak reménykedhetünk, hogy a tavaszi Kikelet ünnepet előző Nagyhéten 

tarthatunk nyilvános bűnbánati alkalmakat templomainkban – testvéri közösségben!  

 terveink szerint visszatérünk szeretett templomunkba; ám ahhoz, hogy az istenháza kívül s 

belül (valamint környezete) ismét méltó helyszíne legyen gyülekezeti alkalmainknak, a szokásos 

„tavaszi nagytakarítás” hirdetjük meg: március 27-én, szombaton 8:00-tól! (AMENNYIBEN A 

KARANTÉN LEHETŐVÉ TESZI!) /// ~ NE FELEDJÜK: március 28-án, nagyböjt VI. vasárnapjára 

(virágvasárnapra) virradóan hajnali 2-ről 3-ra kell előre állítani időmérőinket (azaz: „veszítünk” egy 

órát – korábban kell felkelnünk!) [Mint emlékezetes: akár ez lehet/lesz az utolsó óra-átállítás, hiszen 

az Európai Parlament 2019-ben megszavazta a téli és a nyári időszámítás közötti váltás eltörlését. Az 

uniós tagállamok választhattak: amelyek a nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, 

legutoljára 2021. március utolsó vasárnapján válthatnak nyári időszámításra; a téli időszámítást 

választó országok utolsó váltása a téli időszámításra 2021. október utolsó vasárnapján történhet meg. 

Egyelőre arról még nincs hír, hogy a magyar kormány melyik időszámításra szavazott, így idén 

tavasszal még mindenképpen átállunk a nyári időszámításra, azonban az, hogy utána végleg a télire 

váltunk vagy maradunk a nyári óraállásokkal, még nem tiszta.] /// 

 Nagyhét hétfőjén, március 29-én, 15:00 és 18:00 között újfent véradásra kerül sor (a 

Magyar Vöröskereszt szervezésében), a KRKH-ban ///  

 április 1-jén, nagycsütörtökön Passió-felolvasásra kerül sor (AMENNYIBEN A 

KARANTÉN LEHETŐVÉ TESZI!) 

 Ságvár: 17:00 / Kiliti: 18:00; közreműködők jelentkezését várjuk március 25-ig, a 

ref.egyhazkozseg@gmail.com E-mail címen! ///  

 április 2-án, nagypénteki alkonyi gyász-istentiszteletet tartunk (AMENNYIBEN A 

KARANTÉN LEHETŐVÉ TESZI!) – Ságvár: 17:00 / Kiliti: 18:00 /// ~ Az Úr legyen a gyülekezet 

őriző Pásztora! 

 

Krisztusban szeretett kedves Testvéreink, szeretettel kérjük Önöket, lehetőségeikhez képest segítsék, 

támogassák közösségünket a továbbiakban is [banki átutalással, „perselypénz” (vagy) „adomány” 

közleménnyel]. Hálásan köszönjük támogatásukat!  

Számlatulajdonos (SÁGVÁR/NYIM): Ságvári Református Egyházközség Számlaszám: 50800245-

11521620 

„Hangzó énekeskönyv”: http://reformatus.hu/mutat/17160/ 

 

Áldás, békesség! Vigyázunk magukra és egymásra! És mindvégig maradjunk kapcsolatban egymással! 

Tartsuk a kapcsolatot mindenféle fórumon: 

Lelkészi Hivatal: ref.egyhazkozseg@gmail.com / +36303358707 

Ságvári Református Gyülekezet: https://www.facebook.com/S%C3%A1gv%C3%A1ri-

Reform%C3%A1tus-Gy%C3%BClekezet-1657966057807006 
Fogadják el / vegyék fel az oltást; viseljenek maszkot, fertőtlenítsenek! Mossák a kezük – épp, mint 

Pilátus; és szeressenek – épp, mint Jézus!      Bozsoki-Sólyom János 

Katolikus szentmise időpontja Nyimben: 

2021. április 5-én, Húsvét hétfőn 09.00. órakor kezdődik a szentmise a Nyimi Katolikus 

Templomban. 
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