
 

uráltattuk a főoltárképet, 
és éppen ezekben a napok-

ban fejeződött be az új 

ablakok beépítése. Terve-
ink között szerepel a temp-

lom külső homlokzati 

felújítása és a tetőzet cse-

réje. 

 

A szentmiséken mindenkit 

szeretettel látunk: az ád-

venti szent időt november 

27-én, vasárnap délelőtt 9 

órakor ünnepeljük meg, 

következő misénk pedig 

karácsony másodnapján, 

december 26-án délelőtt 9 

órakor lesz.   

Novemberi hírlevelünkben 

dr. Gárdonyi Máté plébános

- főiskolai oktatót kértük fel, 

mutassa be a nyimi katoli-

kus egyházközséget Olvasó-

inknak! 

 

Egyházközségünk múltja a 
középkorba nyúlik vissza, 

amikor Nyim plébániás hely 

volt, a XIV. századból plébá-
nosainak nevét is ismerjük 

(András, Péter).  

Az újkorban a ságvári plé-

bános gondozta a hívek lel-

két, ma is álló templomunk 

1824-ben épült Szent István 

király tiszteletére.  
A település 2009-től a Siófok

-Balatonkiliti Plébániához 

tartozik, jelenlegi lelkipász-
tora dr. Gárdonyi Máté, aki 

plébánosi teendői mellett az 

egyháztörténelem tanára a 
Veszprémi Érseki Hittudo-

mányi Főiskolán. A szent 

szolgálatban a plébánost N. 

Bilák Karolina kántor és 

Hunyadi László hitoktató 

segíti, a nyimi egyház-
községet pedig Pistár 

Péter templomatya, 

valamint Frikton Fe-

rencné és Weifenbach 
Tivadar képviseli a kö-

zös egyházközségi kép-

viselőtestületben. 
Az utóbbi években a 

nyimi hívek anyagi hoz-

zájárulásával jelentős 

felújítási munkákat 

tudtunk elvégezni a 

templomon: villamosí-

tottuk a harangot, új 

padok készültek, resta-

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község Ön-

kormányzat Hírlevelé-

nek  soron következő 

számát olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket,  esemé-

nyeket, civil szerveze-

tek tevékenységét, 

valamint a programo-

kat havi rendszeresség-

gel megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes  időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

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

Fatelepítés a játszótéren 

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk róla, 
hogy a játszótéren és környékén az Önkormányzat a 

veszélyessé vált fák cseréjét kezdi meg idén, és he-

lyükre újakat telepít.  
A facsemeték telepítésének  elsődleges célja az 

egészséges környezet kialakításán, valamint  a talaj-

védelmen túl, az egységes arculatú utcakép, és 

a közterület hangulatos kialakítása. 
A fajtaválasztásnál  kiemelt szakmai szempont volt, 

hogy a fák jól tűrjék az adott talajviszonyokat,  illeszkedjenek a környezetbe, és az ág-

törés veszélye ne álljon fenn a jövőben. A választás a kőris, hárs, és juhar fafajokra 
esett. Mindhárom fafajta tökéletesen megfelel a kívánalmaknak.  

 

A fatelepítés várhatóan decemberben indul meg.  
A munkálatok idejére szíves türelmüket, és megértésüket kérjük! 



Kőszikla, támasz, minta.... 

idegeskedés 

Többek között ezt jelenti a 

nőknek a férfi, hangzott el a 
férfi napi bál köszöntőjében. 

Múlt hétvégén a nemzetközi 

férfinapon a falu férfi lakos-

ságát ünnepeltük.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kicsi falunk mondhatom eb-

ben is élen járt, sőt mi több,  

megelőzte a korát, hiszen míg 

a Világ a ’90-es évek vége 
óta ünnepli a férfinapot, 

Nyimben már a ’80-as évek 

óta báloznak a férfiakat ünne-

pelve.  

Az idén közel 100 vendég 

vacsorázott velünk, és élvez-

hette a szórakoztató műsort. 

Európai bajnokságra készülő 

versenytáncos pár mutatott be 

táncokat, s mindezt megkoro-

názta a férfi szemeket gyö-
nyörködtető hastáncos höl-

gyek műsora.  

A bálban éjjel 1/2 2- ig húz-

ták a talpalávalót. 

 

 
A bálról készült képgaléria   

önkormányzatunk 

facebook oldalán  az  

ALBUMOKBAN  
tekinthető meg! 

roszkál.” „A bornak szent 
Márton a bírája” – tartja a 
mondás, azaz ilyenkor iható 
az újbor, más jelentése sze-
rint az őszi időjárás dönti el, 
hogy milyen lesz a bor. A 
Márton-napi idő a márciusi 
időt mutatja meg.  
 
Erzsébet napja (november 
19.): Ha ezen a napon esik, 
akkor enyhe lesz a tél. S nem 
feledendő, ha „Erzsébet 
megrázza a pöndölyét”, azaz 
napján esik a hó, lészen hó 
karácsonykor is.  

Mindenszentek napja 
(november 1.): Ha szép, tiszta 
időjárású, azzal havas, hideg 
telet jósol, az esővel pedig eny-
hébbet. Márton napja 
(november 11.): Ha borús, 
azzal szürkés telet mutat, ha 
napfényes, azzal zimankósat. S 
ha a körötte lévő napokon is 
napos az idő, ha „Márton nyara 
van”, akkor igen kemény hideg 
tél jön. „Ha Márton fehér lovon 
jön, enyhe tél, ha barnán, ke-
mény tél várható.” „Márton 
napján, ha a lúd jégen jár, ak-
kor karácsonykor vízben po-

Katalin napja (november 
25.): A mondás szerint 
„Katalin kopog, karácsony 
locsog”.  
András napja (november 
30.): Ha a napján leszelt, be-
sózott, a 12 hóról elnevezett 
hagymakarikák kalendáriuma 
szerint azok a hónapok, ame-
lyeken újév reggeléig elolvad 
a só, esősek lesznek majd. 
Egyes tájakon ez a hagymaka-
lendárium Luca napján 
(december 13.) vagy a kará-
csonyi éjféli mise után készít-
tetik. 

Népi bölcsességek, megfigyelések novemberben 

 

A kéménysepréssel kapcso-

latos minden információ  

elérhető a   

kemenysepreskatasztrofave

delem.hu  

weboldalon– tudtuk meg a 
Somogy Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság me-

gyei katasztrófavédelmi szó-

vivőjétől.  

November 1-je óta a korábbi-

nál is nagyobb területen vég-

zik a katasztrófavédelem ké-

ményseprői a lakossági ké-
mények tisztítását, jelenleg 

17 megye 2499 települése 

tartozik a szervezet ellátási 

körébe.  

A kéményseprők által végzett 

sormunka nincs összefüggés-

ben a fűtési időszakkal.  

Az, hogy milyen gyakran 

érkezik egy háztartásba a ké-

ményseprő, az annak a függ-

vénye, hogy az adott ingatlan-
ban milyen tüzelőberendezés-

sel fűtenek. Ahol gázüzemű 

vagy zárt égésterű tüzelő-

eszköz van, ott kétévente kell 

A férfiakat ünnepeltük 
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A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

APRÓHIRDETÉS 

 

Tisztelt Olvasóink! 

A nagy érdeklődésre való  

tekintettel  

hírlevelünket állandó  

INGYENES  

apróhirdetési  

rovattal bővítjük! 

 

Venni szeretne, vagy  

eladna?  

Küldje el hirdetését a  

hivatalnyimfb@gmail.com 

email címre,  

és díjmentesen megjelentetjük 

aktuális havi  

hírlevelünkben! 

 

Lapzárta: minden hónap 15-e,  

limitált karterszám nincs.  

ellenőrzést végezni, minden 

egyéb fűtőberendezés esetében 

évente jön a kéményseprő.  

 

A lakossági sormunka az 

egész országban ingyenes! 
. 

Ha valaki a kötelező és ingye-

nes sormunkán túli kéménysep-

rést akar megrendelni, ezt a 

1818-as telefonszámon, azon 

belül a 9-es, majd az 1-es menü-
pont kiválasztásával elérhető 

ügyfélszolgálaton teheti meg.  

 

A külön megrendelt és sormun-

kába nem tartozó munkáért  

fizetni kell! 

 

Már a Facebookon Már a Facebookon 

is elérhetőis elérhető  

 adásvételi  

csoportunk! 

 

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   

KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Kedves Nyimiek! 

 

Idén a Mikulás házhoz 

megy! 
Kérjük, aki szeretné  

igénybe venni ezt a  

dec. 5-i és dec. 6-i  

lehetőséget, a választott 

időponttal együtt jelezze 

mihamarabb  

Beánál, vagy Annánál az 

Önkormányzati  

Hivatalban, a Könyvtár-

ban, vagy online fórumon! 

 

Meghitt adventi  

készülődést kívánunk! 

Nyim Község  

Önkormányzata 

https://www.facebook.com/nyimkozsegonkormanyzat/
https://www.facebook.com/nyimkozsegonkormanyzat/


Elkészítés: A sütőt előmele-
gítjük 220 C fokra. Egy tepsit 
kikenünk libazsírral. Ha nincs 
libazsírunk, megfelel a sertés 
zsír is. 
A libacombokat alaposan meg-
tisztítjuk, majd sózzuk, bor-
sozzuk. Bőrével lefelé belefek-
tetjük a tepsibe, majd 25 per-
cig sütjük. 
Az elősütés után megfordítjuk 
a combokat, melléjük tesszük 
a fokhagyma gerezdeket, és 
megszórjuk majoránnával. Az 
elősütésre azért van szükség, 
hogy a liba bőréből kisüljön a 
zsír, és kissé megpiruljon. Ha 
úgy látjuk, hogy kevés zsír sült 
ki a bőrből, akkor feltétlenül 
pótoljuk. Kb. 1 cm magasan 

álljon a zsír a tepsiben. 
Egy kevés vizet öntünk a tepsi 
aljára, majd lefedjük alufóliá-
val. A sütőt visszavesszük 190 
C fokra, és addig sütjük a 
combokat, amíg teljesen meg 
nem puhulnak. A sütési idő 
függ a libacombok nagyságá-
tól és a sütőtől is. Érdemes a 
sütési idő felénél ellenőrizni a 
hús puhaságát, így nagyjából 
látjuk, hogy mennyit kell még 
sülnie. 
Mikor a combok megpuhul-
tak, eltávolítjuk az alufóliát. A 
combokat meglocsoljuk az 
alattuk levő zsírral, majd 220 
C fokon addig sütjük, amíg 
meg nem pirul. Ez kb. 10 perc, 
de figyeljünk oda rá. 

Forrás: aprosef.hu 

tén szokás használni. Virág-

zata segít székrekedés, gyo-

morgörcs és puffadás esetén, 

a gyümölcsből készült lek-

vár ezzel szemben széklet-

fogó. Úgy tartják, hogy csil-

lapítja a reumás panaszo-

kat. Megszünteti a kimerült-

ség általános tüneteit - első-

sorban betegség után-, javítja 

az anyagcserét. Vizelethajtó, 

ezért duzzanat csökkentő és 

méregtelenítő hatású. A 

kökénybogyóból készült 

levet száj-, torok- és ínygyul-
ladás esetén öblögetésre 

használják.  

Nyimi gyógynövényeink– kökény 
A hazánkban minden erdős, 

ligetes vidéken megtalálható 

kökényt már az újkőkorban 

is gyógynövénynek tartották. 
Röviddel a levelek előtt je-

lennek meg fehér virágai, 

melyek illata és íze a keserű-

manduláéra emlékeztet. C-

vitamint tartalmazó, nagy 

magvú bogyói ehetők, de 

erősen fanyar ízét csak a 

fagy  sz ünte t i  me g . 

A kökényt ma elsősorban a 

népi gyógyászat alkalmazza. 

Erősen gyulladáscsökkentő 

és görcsoldó hatású. Meghű-

lés és légúti betegségek ese-

Receptajánló–  Sült libacomb 
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Nyimben is dolgoznak a „vöröskeresztesek” 

Hozzávalók: 
3 evőkanál libazsír 

2 db libacomb 

1 púpozott teáskanál só 
4 csipet fehérbors (őrölt) 

8 gerezd fokhagyma 

4 csipet majoránna 
50 ml víz 

 

Amennyiben a kökény gyü-
mölcse megfelelő nagysá-
gú, hamvas, már nem ehe-
tetlenül savanyú, vagyis, 
mikor már „megcsípte a 
dér”, szedésre érett. A gyü-
mölcsöket hazaérve tisztít-
suk meg a szennyeződések-
től, válogassuk át. Az 
egészséges szemeket mos-
suk meg hideg, legfeljebb 
langyos (!) vízben. A forró 
víz leoldja a hamvasságot 
adó értékes viaszréteget! 
Lecsöpögtetés után adagok-
ra osztva, műanyagba cso-
magolva tegyük be a hűtő-
szekrény fagyasztójába. 
 

Tisztelt nyimi lakosok! 

 A közvilágítás meghibáso-

dásával  

kapcsolatos bejelentéseiket 

Babodiné Csik Beátánál 

tudják megtenni a Hivatal 

épületében munkaidőben 
(Nyim, Fő. utca. 65), vagy 

telefonon a 84/380-044; 

vagy a 70/341-0007 számo-

kon. 

Bejelentésüket  emailben is 

fogadjuk 

a hivatalnyim@gmail.com 

címen. 

A meghibásodást a hamaro-

san induló új weboldalon is 

lehetőség lesz jelezni a 

"bejelentések" menüpont alatt. 

A bejelentés minden esetben 

az utca, és házszám megadá-

sával lehetséges. 

Nyimben is működik a Ma-

gyar Vöröskereszt csoportja. 

Aktívan részt vesznek a köz-

életben. A Falunapon egész-
ségügyi szűrővizsgálatot 

szerveztek és részt vettek 

szeptemberben az EgyNap 

NYIMBEN is. A rászorulók-

nak ruhaosztással nyújtottak 

segítséget. Nagyon fontos 

része munkájuknak a vér-

adások szervezése.  Segítsé-

gükkel évente kétszer tele-

pülnek  ki a Siófoki Kórház 

Vérellátó Osztályának mun-
katársai Nyimbe, hogy a 

helyi véradóit fogadja.  

. A helyi vöröskeresztesek ven-
déglátása teszi kellemessé a han-
gulatot.  Meleg étellel kínálják a 
donorokat.  

 
Köszönet illeti őket  önzetlen 
munkájukért, mellyel  segítik a 
rászorulókat, és hozzájárulnak 
az országos vérellátás bizton-
ságos  fenntartásához! 

 
 

 

Varga László, 

Magyar Vöröskereszt  

Siófoki területi irodavezető 

SZÍVKÜLDI!SZÍVKÜLDI!  

 

Szabó Józsefet  

és Szabó Józsefné  

Czunf Arankát  

55. HÁZASSÁGI 55. HÁZASSÁGI   

ÉVFORDULÓJUKÉVFORDULÓJUK  

alkalmából szeretettel  

köszönti,  és még további 

sok szép együtt töltött  

éveket kíván! 

A CSALÁDJA 

http://aprosef.hu/hozzavalo/so
http://aprosef.hu/hozzavalo/bors_feher_orolt
http://aprosef.hu/hozzavalo/fokhagyma
http://gmail.com/


November 5- én szombaton, 
kissé borús időben indult 
termésgyűjtő sétájára a 
havonta megrendezésre ke-
rülő Családi Csivit és a Csi-
vitelő tábortalálkozó közös 
csapata. A több mint 30 fős 
vidám társaság (valódi ve-
szélyt jelentő valódi mocsá-
ron is átkelve,) termésekkel, 
színes bogyókkal felszerel-
kezve érkezett vissza a Kul-
túrházba, ahol már - szorgos 
kezek által varázsolt - forró 
tea és zsíros kenyér várta.  
Rövid felengedés után a lá-
togatók apraja-nagyja bele-
vetette magát az alkotásba: 
születtek termésmandalák, 
terméspókok, terméspil-
langók,  terméscicák, 
diónyuszik, dióteknősök, 
valamint dióegerek szép 
számmal. A kézművesedés 
vége felé spontán táncház 
kerekedett, melyre - ez alka-
lommal - leginkább a gyere-
kek voltak vevők.  Nagyon 
jó hangulatban telt a dél-
után… mindenkinek köszön-
jük a részvételt és a segítsé-
get!  

A következő Csivitelő  
alkalmunkra a nyimi 

előkarácsony keretein be-
lül, a Kultúrházban kerül 

sor. 
Időpontja: december 18. 

vasárnap, 14 órától,  
ameddig jól érezzük  

magunkat. 
 
Az összejövetel tervezett 
tevékenységei: 
- közös mézeskalácssütés és 
díszítés 
 - karácsonyfadísz készítés 
 - közös fadíszítés 
 - karácsonyi énekek-közös 
éneklés 
 - forralt bor/tea szürcsölge-
tés 
 
Rövid, műsorszerű előadáso-
kat (vers, ének, próza, kö-
szöntő, stb.); 
folyékony és szilárd halmaz-
állapotú felajánlásokat egy-
aránt szívesen fogadunk.  

Szeretettel várunk  
Mindenkit!!! 

 

www.nyim.hu 
Az advent a keresztény világ egyik különösen fontos ünnepe: a karácsonyi ünnepkör kez-

dete. A Gergely-naptár szerint december 25-ét megelőző negyedik vasárnappal – más definíció 

szerint a Szent András napjához (november 30-hoz) legközelebb eső vasárnappal – kezdődik, és 

karácsonyig tart. Az advent első vasárnapja egyben az egyházi év kezdetét is jelzi. Mint egy-
házi ünnep története egészen a 4.–6. századig nyúlik vissza. Ebben az időben a vallásos keresz-

tények a karácsonyra szigorú böjttel készültek fel, de e böjti időszak hossza még sokáig nem 

volt pontosan meghatározva. Az advent vasárnapjainak számát utóbb, a 11. században VII. Ger-

gely pápa határozta meg, így pontosan kijelölve az ünnep időtartamát.  

 

Az elnevezés a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami azt jelenti: az Úr eljövete-

le. A Jézus születésének ünnepére, azaz karácsonyra való készülődés mindvégig a megtisztu-

lás jegyében zajlik. A római katolikus templomok oltára advent ideje alatt dísztelen, az or-

gona pedig kizárólag a zsoltárok kísérése céljából szólal meg.  Az ünnep liturgikus színe a lila, 

de a harmadik vasárnapon – az örömvasárnapon – megjelenik a rózsaszín. Az advent hét-

köznapjain sokfelé hajnali miséket (rorate) tartanak, amelyek Szűz Mária tisztelete és a Jézus 

születésére való várakozás jegyében zajlanak.   

Az Advent a karácsony várásán túl jelenti számunkra a Jézus második eljövetelére való készüle-

tet is. A végső napra való készület éppúgy megköveteli tőlünk a rendes, becsületes életet, mint a 

karácsonykor földre szállt Isten jelenléte. Jézus második eljövetelével eldől végső, örök sorunk, 

mely komoly bűnbánatra és önvizsgálatra kell, hogy sarkalljon minket.   

 

2016-ban november 27-ére esik advent első vasárnapja. 

 

Ez alkalomból az adventi-ünnepkörhöz kapcsolódóan az alábbi egyházi programokra  

várjuk az érdeklődőket Nyimben: 

  

2016. november 27.-én: 9.00 órai kezdettel:  Katolikus szentmise  

2016. november 27.-én: 14.00 órai kezdettel: Gyertyagyújtás és ünnepi istentisztelet  

      a református templomban 

 

"A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa vagyon. Először, midőn testben megjelent. Má-

sodszor, midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti. Harmadszor, midőn halála óráján 

elmegyen az emberhez, és negyedszer, midőn eljön ítéletre..."  

 Egyházi hírek– Advent 

Családi Csivit  

1.Vasárnap: Advent  kezdési időpontja évről - évre változik, Szent András napjához (november 30.) 
legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila 
miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila. A 
lila szín a várako- zást és a bűnbánatot 
fejezi ki. 

 
2. Vasárnap: Szí- ne hasonlóképpen a 
lila. Az ádvent mellett a nagyböjti 
időszaknak is lila az ünnepi színe az 
egyházi liturgiá- ban. Számos helyen a 
karácsonyt meg- előző hetekben a lilát 
kékkel helyettesí- tik, hogy a két ünne-
pet megkülönböz- tessék egymástól. 
 
3.Vasárnap: Gaudete 
(örvendjetek!) vasárnap, kiemelkedik 
a többi közül, ád- vent második felének 
kezdetét jelzi. Szí- ne a rózsaszínrózsaszín, amely 
az örömöt szimbo- lizálja. 
 
4.Vasárnap: Színe a bűnbánatot kifeje-
ző lila. Az adventi koszorún mind a négy 
gyertya egyszerre ég ezen a napon. 

 Oldal 4. 

 Az adventi gyertyák színei 


