
 

sének 500. évfordulója kap-

csán. A balatonkiliti és a 

ságvári gyülekezet a 

nyimiekkel közösen családi 

napot szokott szervezni a nyár 

első hónapjában. A balatonkiliti 

gyülekezet jóvoltából évről-

évre visszatérő vendég a szent-

endrei Kecskés-együttes, aki 

ingyenes, színvonalas, közép-

kori és régizenei koncertet tart 

a nyár közepén a nyimi temp-

lomban, amely mindig az első 

állomása a három részből álló 

mini- koncertsorozatuknak.  

Gyülekezeti alkalom legköze-

lebb karácsonykor lesz Nyim-

ben: december 25-én, vasár-

nap 14:00-tól karácsony napi 

ünnepi úrvacsorás istentiszte-

let lesz a református temp-

lomban, ahová a nyimi refor-

mátus közösség szeretettel hív 

és vár mindenkit! 

Decemberi hírlevelünkben 

Bozsoki– Sólyom János re-

formátus lelkipásztort kér-

tük, mutassa be a nyimi re-

formátus egyházközösséget 

Olvasóinknak! 
A XVI. század elején-közepén a 

Balaton vidékén is megjelent a 

reformáció. Előbb a lutheránus, 

majd a kálvinista vallásgyakorlat. 

Nincs róla írásos adat, hogy 

Nyimben mikor alapították meg a 

református gyülekezetet. 1819 

januárjából származik az a tanítói 

díjlevél, amely a nyimi reformá-

tus egyházközséget Filialis 

Eklésia-nak említi. Az aláírók 

között szerepel Csitsvay Vasas 

András esperes, ságvári prédiká-

tor. Ekkor Nyim, mint Ságvár 

leányegyháza szerepel. Hogy ez 

mióta van így, arról nincs ismere-

tünk. A leányegyházi státusz azt 

jelenti, hogy Nyimben nincs 

önálló presbitérium, pénztár és 

pecsét. Jelenleg a nyimi gyüleke-

zetet 1 fő képviseli a ságvári pres-

bitériumban, mint presbiter; 1 fő 

pedig mint, pótpresbiter. A nyimi 

gyülekezetben a lelkészi szolgála-

tot a mindenkori ságvári 

lelkipásztor végzi. Az egy-

házközség ügyeit ő, és a 

ságvári gondnok, illetve pres-

bitérium intézi. A nyimi 

református templom fenn-

tartása, felügyelete, gondozá-

sa szintén az ő hatáskörük, 

feladatuk. A Nyimből befo-

lyó jövedelmek (az egyházta-

gok által fizetett Egyházfenn-

tartói Járulék; az általuk befi-

zetett perselypénz, adomá-

nyok; az egykori református 

iskola után kapott állami 

járadék) a ságvári pénztárba 

kerülnek befizetésre, könyve-

lésre; viszont a nyimi refor-

mátus egyházközséget érintő 

minden kiadás a ságvári 

pénztárat terheli. A kapcsola-

tok az elmúlt években szoro-

sabbá váltak. A gondnok 

javaslatára a nyári szünet 

utáni első presbitergyűlés 

mindig a nyimi templomban 

van megtartva. Ebből mára 

hagyomány lett. Volt már 

Nyimben Kálvin-ünnepség, a 

nagy egyházreformer születé-

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 
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Karácsonyi köszöntő 
A karácsonyi ünnepkörben szeretettel köszöntöm olvasóinkat! 

Már csak pár nap és a frissen sült mézeskalács illata 

keveredik a fenyőével. A küszöbön van Karácsony 

ünnepe!  Ilyenkor melegség tölti el a szívünket, és a 

rohanó világban megállunk egy pillanatra számve-

tést készíteni az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb 

pillanatokat, és minden szép emléket,  jóságot elrak-

tározunk a lelkünkbe, hogy mindebből meríthessünk 

erőt az elkövetkező év  dolgos hétköznapjaira. 

Ám egy dolgot ne felejtsünk el! Ne engedjük, hogy a szeretet csak ebben a pár napban- az ün-

nep ideje alatt- éljen szívünkben, igyekezzünk, hogy a hétköznapokon is jusson belőle bőség-

gel!  Tegyünk meg mindent, hogy a Karácsony szelleme tovább éljen mindennapjainkban! 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében kívánok a falu minden lakójá-

nak áldott  békés Karácsonyt, és egészségben, sikerekben gazdag új évet! Kívánom, hogy a 

2017-es esztendőben álmaik váljanak valóra, és boldogság költözzön otthonaikba!  

Pistár Péter  polgármester 



Nyim község több utcájában 

problémát jelent az ingatla-

nok beazonosítása a ház-

számok hiányos, nem megfe-
lelő, nem kellőképpen látható 

feltüntetése miatt.  

Több ingatlanon a ház-

számok egyáltalán nem ke-

rültek kihelyezésre.  

A kialakult állapotok megne-

hezítik a betegszállítók, pos-

tai kézbesítők, mentő, tűzoltó 

és a többi közszolgáltató 

munkáját. 

Nyim Község Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 

11/2014. (IX.24.) számú, a 

közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám

- megállapításról szabályai-

ról szóló önkormányzati ren-
delet  14.§ (2) bekezdése sze-

rint a házszámtáblát a ház 

falára, az utcára jól látható 

módon kell az ingatlan tu-

lajdonosának elhelyezni.  

A kötelezettség elmulasztójá-

val szemben közigazgatási 

bírság szabható ki, a hivatko-

zott önkormányzati rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő-

en. 

 

 

Kérjük a Nyimben 

 ingatlannak rendelkező 

tulajdonosokat,  

ellenőrizzék a  

házszámtáblák meglétét,  

és szükség esetén  

gondoskodjanak  

annak pótlásáról! 

Népi bölcsességek, megfigyelések decemberben 

 mert súlyos robbanás és 

sérülés lehet a végered-

mény! Az éghető folyadé-

kok (benzin, lakkhígító, 

körömlakklemosó, etanol, 

sebbenzin stb.) szobahőmér-

sékleten is könnyen párolog-

nak, és ezek gőze gyúlé-

kony. Ezeket a gőzöket egy 

szikra könnyen lángra lob-

banthatja. 

- A tűzhelyek tisztításakor 

az összegyűlt hamut, salakot 

csak teljesen kihűlt állapot-

ban, vagy lehűtött (vízzel 

leöntött) állapotban öntsük a 

salaktárolóba– áll a Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltség 

közleményében! 

Robbanáshoz is vezethet, ha 

benzint használunk a be-

gyújtáshoz! 
Reneszánszát éli a gázkazán 
mellett a cserépkályha, kan-

dalló, szilárdtüzelésű kazán, 
mint fűtőeszköz, amelynek 

használata kellő szakértelem 

hiányában évről évre ember-
életeket követel. 

Az elmúlt évben két olyan 
baleset is történt Somogy 

megye területén, amikor a 
helytelen tűzgyújtás súlyos 

égési sérüléseket okozott. 
 A gázfűtés jegyében eltelt 

évtizedek miatt sokaknál fele-
désbe merültek, vagy a fiatal 

generációnál kimaradtak azok 
a fontos tapasztalatok, ame-

A házszámtáblák fontosságáról 
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Ne használjunk benzint a begyújtáshoz! 

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 

E-mail címre,  

és díjmentesen megjelentetjük 

aktuális havi  

hírlevelünkben! 

Lapzárta: minden hónap 15-e,  

limitált karterszám nincs.  

Az  

INGATLANHIRDETÉSEKET 

külön rovatban kiemelten  

szerepeltetjük! 

hetetlenek a szilárdtüzelésű kály-
hák biztonságos használatához. 

Feledésbe merültek a tüzelő-
anyagok tárolásával, biztonsági 

távolságával kapcsolatos ismere-
tek, a tűzgyújtás és a tűz újra 

élesztésével kapcsolatos biztonsá-
gi szabályok. Ezért felelevenítjük 

a fontos tudnivalókat: 
- A szén-, fa-, vagy vegyes tüzelé-

sű kályhánkat csak aprított fával, 
papírral, illetve a kereskedelmi 

forgalomban is kapható alágyúj-
tóssal gyújtsunk be! 

- Ezért a Somogy Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság 

arra kéri a lakosságot, hogy 

SOHA ne használjanak éghető 

folyadékokat (pl. petróleum, 
gázolaj, benzin) a tűz élesztésére, 

Már a Facebookon is Már a Facebookon is 

elérhetőelérhető   

 adásvételi  

csoportunk! 
ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   

KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Olvasói praktikák: 
Megéri némi maradék fonal-

ból 1 - este magunknak, gye-
rekeinknek, unokáinknak 

megkötni nagy örömet sze-
rezhetünk vele.... A kendők, 

stólák persze több időt igé-

nyelnek... de fodros sálat is 

köthetünk 1 motring fonal-

ból pár óra alatt! Volt 
(tavaly), hogy az akkori 

szoms zédass zonyomnak 
december 24-én délután mie-

lőtt átmentünk hozzá, akkor 
kötöttem meg a sálat aján-

dékba.... A fehér mamuszka 

felnőtt női méret 20x26 cm, 

és összevarrva befűzött zsi-
nórral összesen (nyers gyap-

júból 8 -as tűvel kötve) 10,8 
dkg. Egy pár női zokni kijön 

általában 10 dekából. A 
férfi nem mindig, de fonala 

válogatja. A bébi zoknik 2 - 

3 deka fonalból készülnek. 

Van még sok minden… Sző-
nyeg, takaró, bébi takaró, 

sapkák, ruhácskák, női fel-
sők, mellények, és zoknik 

100 számra. 
Ha szólsz, segítek!      Sue53 

Miklós napja (december 6.): 
Ha napján hó esik, vége az 

e n y h e s é g n e k . 

Luca napja (december 13.): 

A következő tizenkét nappal 
is a jövő év időjárását mutat-

ja, havonként (pl. amelyik 

napon esik, az azzal páros 

hónapban is esős lesz az idő). 

Karácsony éjjele (december 

24.): Ha csillagos az ég az 

éjféli misekor, akkor sok ku-

korica lesz. Karácsony napja 

(december. 25.): Ha tiszta, 

napos az idő akkor száraz 

jó gyümölcstermés, sok bor 
várható. Ha karácsony más-
napján, Istvánkor (december 
26.) is szép, napos idő van, 
akkor mindenből jó termés 
lészen. 

Szilveszter napja (december 

31.): Éjszaka, ha szépen ra-

gyognak a csillagok, akkor 

bőséges aratás és szüret várha-

tó. Ellenben, ha szilveszteréj-

jel esik, újév reggelén már süt 

a nap, akkor rossz lesz a ter-

més. Az esztendő utolsó  es-

téje, s a következő év első 

napja időjárása ha egyforma, 

akkor együttesen jó termés, 

gazdag esztendő várható. 

Forrás: koponyeg.hu 



Elkészítés:  
 
A margarint, cukrot, tejet 
összeolvasztjuk. A tűzről 
levéve a rumot is hozzáad-

juk. A kakaóporral elkevert 
kekszre öntjük és jól össze-
dolgozzuk. Szögletes formá-
ba nyomkodjuk.  
A csokit vízgőz felett összeol-
vasztjuk az olajjal és rácsor-
gatjuk a kekszes alapra.  

Jól behűtjük, hogy a cukor 
és a margarin megdermed-
jen.  
Hosszúkás formára szeletel-
jük. 
 
 
 
 
 
 
 

sue53 receptje  
 

Van egy jó receptje? 
Kérjük, küldje be  

részünkre a 
hivatalnyimfb@gmail.com 

email címre. 

echinacea az egyik legjelentő-

sebb immunerősítő.  

Ha mégis megfáznak, kúrál-

ják magukat napi 1-3 csésze 

teával a következő gyógynövé-

nyekből:  

hársfa, mezei kakukkfű, szu-

rokfű, bodzavirág, fürtös 

menta., gyömbér. 

Házi gyógymódok meghűlésre 
Legjobb védekezés a meg-

előzés, az immunrendszer 

erősítése.  

Erre alkalmas a mezei ka-

kukkfű, a bodzavirág és 

minden C-vitamin tartalmú 

gyógynövény, így például a 

csipkebogyóhús, a fehér 

árvacsalán és a nagycsa-

lán.  

Az orbáncfű a másik igen 

hatásos immunerősítő 

gyógynövény, heti 1-2 csé-

szével ajánlunk lefekvés 

előtt. A fürtös mentát lehet 
inni akár egész télen, heten-

te 2-3 alkalommal. Az 

Receptajánló– olvasóink küldték 
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Óvjuk ebeinket szilveszterkor is! 

Sport szelet 
 

Hozzávalók:  

50 dkg darált keksz, 

4 ek. kakaópor, 

25 dkg margarin, 

20 dkg cukor, 

2 dl tej, 

1/2 dl rum, 

2 ek. olaj, 

20 dkg étcsoki. 
 

 

 

Inhalálással kitisztulnak a 

légutak: a kamilla mezei 

kakukkfű, szurokfű hasz-

nálhatók, erre a célra.  

 
 A Bükkszéki Salvus 

gyógyvízzel való  napi há-

romszori inhalálás garantál-

tan elmulasztja a náthát, és 

a megfázás tüneteit., mivel 

jótékony gyulladáscsökken-

tő hatással bír, és hurutoldó 

hatású. Párologtathatunk 

mentol, levendula, eukalip-

tusz olajat is, mindhárom 

kedvezően hat a téli megfá-

zások idején.  

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. 

Hamarosan itt a szilveszter, 

az óévbúcsúztató mulatsá-

gok ideje. Az önfeledt szóra-

kozás mellett nagyon fontos, 

hogy ne feledkezzünk meg 

hűséges négylábúinkról sem, 

akiknek ez a nap ugyan-
olyan, mint az összes többi. 

Sötétedés után azonban  

a petárdák, tűzijátékok zaja 
nem kis riadalmat vált ki a 
vétlen kutyusokból. A 
nagy durranások, az éles 
fények rémisztően hatnak 
ebeinkre, mivel ők sokkal 
érzékenyebbek a zajokra, 
így szegények megvadul-
hatnak, esetleg meg is 
szökhetnek. Felelős kutya-
tartóként gondoskodjunk 
ebeinkről is megfelelően 
szilveszter éjszakáján! Ha 
tehetjük, vigyük be őket a 
házba, vagy biztonságos 
zárt helyre sötétedés után!  

 A kutyusok nyakörvére 
rögzítsünk a gazdi nevét, 
címét, elérhetőségét, hogy  

 szükség esetén legyen kit értesí-
teni,, ha mégis megszökik a 
négylábú! 

 Lehetőség szerint, sötétedés 
után szilveszterkor már ne 
sétáltassuk kutyáinkat, időzítsük 
azt korábbi napszakra! 

Sajnos az óvintézkedések ellené-
re is előfordulhat, hogy a ku-
tyánknak nyoma vész.  

Ha gazdátlan, kóborolt ebet 
látunk, lehetőség szerint ne 
hagyjuk magára! A gazdi érte-
sítésében segítségünkre lehet a 
nyakörvön található telefon-
szám, vagy az Állatmenhely, 
illetve a közösségi oldalak cso-
portjai is. 

Fatelepítés Nyimben 
2016. december 06- án a hi-

deg idő ellenére is kitartó 
önkéntes csapat gyűlt össze a 

meghirdetett közös faültetés-

re: a lelkes önkormányzati 

dolgozók, a civil lakosok és a 
nyimi ökoközösség tagjai 

mellé Kilitiből, a Gyerekerdő- 
Kerekerdő Alapítványtól is 

érkezett hozzánk egy-két profi 
ültető. 

Az első lépést megtettük. 
Bízunk benne, hogy a kitartó 

munka meghozza eredményét, 
melyet a jövő generációi is 

élveznek majd. Köszönjük a a 
részvételt és a kitartó munkát 

mindenkinek, aki eljött! 

Találkozunk tavasszal!!!  

További képek az  

önkormányzat  

facebook oldalán!     

http://gmail.com/


Sze r e nc s e hoz ó  é te l e -

ink:  A lencse, a bab vagy 
bármilyen más apró szemes 

étel fogyasztása, mivel alakja 

olyan, mint az aprópénz, a 
szokásokban a szerencsét, a 

gazdagságot szimbolizáló étel, 
melyet azért fogyasztunk  

január 1-én, hogy meghozza a 
bőséget és a gazdagságot az 

új esztendőre. A malac a má-
sik, amit január elsején szinte 

kötelező feltálalnia a háziasz-
szonyoknak. A babona szerint 

azért, mert a malacnak is köze 
van a következő évi szeren-

c s é h e z , 
hiszen az 

o r r á v a l 
előre túrja 

a szeren-
csét. És 

azért nem 
s z a b a d 

ezen a 
n a p o n 

p é l d á u l 
szárnyas t 

enni, mert 
az viszont elkaparja a szeren-

csét, a hal elúszik vele, a vad 
pedig elszalad- vele a szeren-

csénk is…Pont fordítva van 

viszont Szilveszter napján 

TILOS malacot tenni az asz-

talra, csak szárnyas vagy vad 
vagy hal kerülhet rá, épp 

azért, mert a szárnyas elkapar-
ja az előző év problémáit, 

bajait, gondjait, a hal elúszik 
vele, a vad pedig elszalad. A 

babona szerint tehát az évet 
lezáró napon az ételek segíte-

nek abban, hogy a problémák 
az évvel együtt múljanak el. 

Újév napján TILOS a mosás 
és a teregetés, mert az valaki-

nek a halálát hozza, továbbá 
TILOS levinni a szemetet, 

m e r t  k i ö n t j ü k  v e l e 
a szerencsét a házból. Ezen 

a napon TILOS kölcsönkérni 
vagy kölcsönadni bármit is, 

beleértve a  pénzt  és 
a használati tárgyakat is. Ne 

veszekedjünk, sem akkor sem 
az év során! 

www.nyim.hu 

A szívekben legyen Karácsony! 

Szilveszteri és újévi 
hiedelmek, szokások 

„Álljunk meg, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcaink-
ra, a megszegett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és 
amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában erről szól a Szilveszter. Kapunk 
még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, 
éljünk. Ne töprengjünk azon, mi lett volna, ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, 
hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk, és nem csak ma éjjel, hanem egész évben..
              „Szilveszter éjjel” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ezúton köszönjük meg Olvasóink egész éves hűségét Hírlevelünk iránt! 

Szeretetben, sikerekben, egészségben, gazdagságban Boldog Új Évet Kívánunk! 

Nyimi Hírlevél Szerkesztősége 

 Oldal 4. 

Vidám hangulatban telt vasárnap a Családi Csivittel összekötött Közös Elő-karácsonyozás. 

A sokféle karácsonyi kézműves tárgy közül a délután első slágere a zokni-hóember volt – melyet 

elkészítés után csillámporral, csillogó csillagokkal, aranyszállal varázsoltunk ünnepi hangulatba. 

Az érkező vendégek emellett, kettő órától mézeskalácsot is díszítettek, illetve függönykariká-

ból és papírgurigából is csodálatos karácsonyfadíszek készültek. Az alkotás nyüzsgő, vidám 

hangulatban telt, végül, 16 h tájában - mikor mindenki, aki szeretett volna, körbeért az összes 

alkotóasztalon - megkezdődött a segítő gyerekkezekkel is közös Karácsonyfa-díszítés. 

Rövid szünet után egy lelkes önkéntes csapat karácsonyra hangoló műsorát láthattuk.  

Az advent meghitt hangulatát  mécsesekkel kísért önálló gyermeki produkciók (versek és éne-
kek) alapozták meg. A gyermekeket a faluban szerveződő felnőttekből álló kis kórus adventi és 

karácsonyi énekei, valamint idősebb gyerekek által előadott versek követtek.  A rövid mű-

sort a közönséggel közösen énekelt karácsonyi dal zárta. Ez azonban nem jelentette a közös 

éneklés végét: a dalolás a nézőtéren kötetlen formában folytatódott, majd beszélgetésbe, teázás-

ba, forraltborozásba oldódott.  

Ez úton is szeretnénk megköszönni:a fenyőfát és annak felállítását; a finomabbnál - fino-

mabb süteményeket - italokat; a közösbe beadott kézműves alapanyagokat; a résztvevők-

nek a jelenlétet,  valamint a közreműködést a  szereplőknek. Köszönjük! Reméljük, aki el-

jött - egy pici szeletét valóban átélte a Karácsony valódi üzenetének, mely nem más, mint a Sze-

retet és a Béke. 

Képgalériánk  az Önkormányzat Facebook oldalán megtekinthető 

Újévi jókívánság 


