
 

szülőkről sem, hiszen a beisko-
lázás terheit anyagi segítség-
nyújtással igyekeztünk leven-
ni a vállukról.  
Az ősz beköszöntével immáron 
második alkalommal rendeztük 
meg az Egyesületek Napját, 
amit rendhagyó módon a Tűz-
zsonglőr Gálaműsor zárt.  
Nagy örömünkre szolgál, hogy 
elmondhatjuk, igény van Nyim-
ben a színvonalas, és minőségi 
programokra. Szerencsére egy-
re több vidéki látogatja a ren-
dezvényeinket, és viszik tovább 
településünk jó hírét.  Az elve-
tett mag beérni látszik… Hadd 
tegyem hozzá, a helyiek szóra-
kozása, a hagyományok ápolá-
sa is kiemelt szempont szá-
munkra, ezért szeptemberben—
önálló kezdeményezésre -
szüreti felvonulást is tartot-
tunk.  
Az időseinket októberben már a 
megújult Kultúrházban kö-
szönthettük, 1.3 millió Ft-ból 
valósult meg a  villamossági 
r e n d s z e r  f e j l e s z t é s e , 
álmenyezet kialakítása, és a 
helyiség teljes festése.  A fel-
újítások sora azonban még nem 
ért véget, hiszen a nyári vihar-
ban elpusztult fóliasátrak he-
lyett 2 újat építtettünk, és a 
közmunkaprogramhoz kapcso-
lódóan elkészült egy 3x6 méte-
res hűtőkamra is. 
A Hagyományőrző Egyesület-
tel közösen sikeresen pályáz-
tunk a MOL– Zöldövezet 
Programjára, melynek segít-
ségével a játszótéri veszélyessé 
vált fákat cserélhettük  bizton-
ságosra. 
Szintén újdonság, hogy decem-
berben házhoz jött a Mikulás 
a kisgyerekekhez, Közösen 
készített díszekkel, énekléssel 
hangolódtunk az Ünnepre a 
Kultúrházban megrendezett 
Elő-karácsonyon. Az ünnep-
hez kapcsolódóan újra sikerült 
szaloncukorral megajándékoz-
nunk a Nyimben élő családo-
kat.  
Nem állunk meg! Folytatjuk a 
megkezdett utat! Célom, hogy 
Nyim az a település legyen, 
ahol jó élni, és ahova jó visz-
szajönni!   

Pistár Péter polgármestert kér-
tük, értékelje a mögöttünk álló 
esztendőt! 
Pistár Péter Polgármester: A 
2016-os év jelentős változást 
hozott a falu életében. Kezdjük 
talán időrendben  haladva. Tavaly 
ilyenkor megfogalmazódott ben-
nem, hogy rázzuk fel egy kicsit 
Nyimet, mutassuk meg a nagyvi-
lágnak, hogy a kis zsákfalu való-
jában hol is helyezkedik el a tér-
képen! Februárban létrehoztuk az 
önkormányzati Facebook ol-
dalt, és  szintén ebben a hónap-
ban megjelent első közéleti kiad-
ványunk: a Nyimi Hírlevél! 
A február hónap különösen fontos 
az önkormányzatok életében  
hiszen az éves költségvetésükről 
döntenek. A 2016-os időszakra 
elmondható, hogy stabil, és na-
gyon megfontolt gazdálkodást 
folytattunk, mindamellett igye-
keztünk  valamennyi fejlesztési 
igényünket megvalósítani. Meg-
újult például a Társulás által fenn-
tartott  Bóbita  Óvoda és Bölcső-
de konyhája, korszerűbb, és 
gazdaságosabb fűtési rendszer-
rel üzemel ezentúl. A  nagyszámú 
gyereklétszám miatt  újabb cso-
portszobát is kialakíttattunk, 
valamint a meglévőek padlóbur-
kolata, és falai is megszépültek. 
A gyerekeken túl, az idősekre is 
gondoltunk amikor ingyenessé 
tettük a szociális gondozást.  
Hosszú évekre visszanyúló 
együttműködésként a Baross Is-
kola közel 60 diákja és kísérőik 
tavaly is közreműködtek a Falu-
takarításban, egy újabb  haszno-
san eltöltött napon nagyon sok 
minden elkészült.  
Áprilisban kulturális közfoglal-
koztatottal bővült az apparátus 
Gáll J. Anna személyében. Anna  
azonnal felismerte a faluban rejlő 
lehetőségeket, és fáradhatatlanul 
azon dolgozik, hogy Nyim kultu-
rális életét fellendítse, és lendület-
tel töltse meg. Az ő kezdeménye-
zésére kelt életre a Családi Csivi-
telő délután, ahol kicsik és na-
gyok kedvükre kézművesedhet-
nek, és ismerkedhetnek a népzene 
és néptánc világával. Büszkeség-
gel tölt el, hogy e hónapban sor 
kerülhetett a római katolikus 
templom oltárképének újra-

szentelésére. Ezúton is kö-
szönöm minden adományo-
zónak önzetlenségét!  
Idén először összevonva 
tartottuk  meg a Pünkösdi 
Királyválasztást és a Gye-
reknapot, és elmondható, 
hogy egy jó hangulatú, va-
lamennyi korosztály számára 
élvezhető, és színvonalas 
rendezvényt sikerült  megva-
lósítanunk.  
Júniusban munkába állt az új 
falugondnok, János. Az ő 
kezdeményezésére rendeztük 
meg a Kultúrházban az in-
gyenes csere– berét. A la-
kosság számára feleslegessé 
vált, de még jó állapotú  
használati tárgyak cseréltek 
gazdát. Még e hónapban 
elindult a Patika– járat Ság-
várra, ezzel is segítséget 
nyújtva  azoknak, akiknek 
gondot okoz eljutni a gyógy-
szertárba.  
Ekkor már lázasan készülőd-
tünk a falu életében egyik, ha 
nem is legfontosabb esemé-
nyére, a falunapra. A lelkese-
désünket csak a július 26-án 
lezúduló özönvízszerű eső 
törte ketté, amikor 
is….mindent vitt a víz! Év-
tizedek óta nem láttak ilyen 
mennyiségű vizet, és károkat, 
amiket a hirtelen jött csapa-
dék okozott..A falu összefo-
gásának is köszönhetően a 
helyreállítást azonnal meg 
tudtuk kezdeni. Köszönet 
minden segítőnek! A gyors 
helyzetfelmérés után egy 
dolgot biztosan tudtunk: A 
falunapot megtartjuk! Mint a 
Nyimről megjelent képgaléri-
ák, videók is bizonyítják: jó 
döntést hoztunk! A sikeres 
rendezvény, a visszajelzések 
kárpótoltak minket lélekben 
mindenért… 
Augusztus, bár a közigazga-
tásban a szünet időszaka, mi 
akkor sem pihentünk, hiszen 
idén először az Önkormány-
zat- Gáll J. Anna közremű-
ködésével- a Kiliti Gyerek-
erdő– Kerekerdő Egyesület-
tel  napközis tábort szerve-
zett, a hónap végén pedig 
nem felejtkeztünk meg a 

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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Nyim Község Önkormányza-
tának képviselő- testülete 

2016. szeptemberében dön-

tött, hogy támogatási igényt 

nyújt be a települési önkor-

mányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő pályá-

zatra 68 m3 keménylombos 
tűzifára.  

A Belügyminisztérium Nyim 

Község Önkormányzata ré-

szére Támogatói Okiratot 

adott ki, 838 200 forint ösz-

szegben, amelyet az önkor-

mányzat 44 erdei m3 ke-
ménylombos tűzifa vásárlásá-

ra használhat fel.  

A támogatás mértéke 15 000 

Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez 

az önkormányzatnak önerőt 

nem kell vállalnia, de fedez-

nie kell a szállításból adódó 

költségeket, beleértve a rá-

szorulókhoz való eljuttatás 

költségeit is. mely megközelí-

tőleg további 100.000.- Ft.  

Az Önkormányzat a SEFAG 

Zrt. által  bruttó 19 000 Ft/m3  

áron kínált keménylombos 

tűzifát szerzett be a támogatá-

si összegből. Fentiek alapján 

a támogatás teljes mértékben 

fedezi a kifizetendő összeget, 

az azt meghaladó 2 200 forin-

tot  várhatóan vissza kell fi-

zetni.  

Nyim Község Önkormányza-

tának szociális tűzifa támoga-

tásról szóló helyi rendelete 

értelmében háztartásonként  

egy igénylőnek legfeljebb 5 

m3 tűzifa biztosítható, füg-

getlenül a lakásban élő szemé-

lyek és a háztartások számá-

tól. 

 A tűzifa mennyisége a beér-

kező kérelmek számától és a 

rendelkezésre álló készlet 

mennyiségétől függően kerül 

kiosztásra.  

A Támogatói Okirat rögzíti 

továbbá, hogy február 15-ig a 

jogosultaknak meg kell kapni-

uk a tüzelőanyagot, annak 

átvételét pedig aláírásukkal 

átvételi elismervényen kötele-

sek igazolni.  

Népi bölcsességek, megfigyelések januárban 

 Ingatlanjainkat rendszeresen 
ellenőrizzük, hogy az esetle-
ges károkat minél előbb ész-
lelhessük!  
Az 58/2013. (II.27.) kor-
mányrendelet értelmében az 
elfagyást megelőző intézke-
dések elmulasztásából adó-
dó költségek (vízmérő javí-
tása, pótlása, szerelése, 
hitelesítése) a felhasználót 
terhelik. A károk, a szolgál-
tatás helyreállítását és az 
elfolyt vízmennyiséget te-
kintve több tízezer, akár több 
százezer forintos nagyság-
rendűek is lehetnek– olvas-
ható a DRV Zrt. közlemény-
ben,  melyben a lakosság 
együttműködését is kérik! 

A vízmérő-elfagyások leg-

gyakrabban a kellő gondos-

ság, illetve a szakszerűség 

hiánya miatt következnek be. 

A vízmérőelfagyás megelő-

zése érdekében az alábbia-

kat tehetjük: A vízmérőakna 

belső felületét megfelelő szi-

geteléssel (pl. hungarocell) 

javasolt ellátni mind a meny-

nyezeten, mind az oldalfala-

kon, az aljzatot azonban 

hagyjuk szabadon. Az akna- 

fedlap megfelelő zárását szin-

tén ellenőrizni kell. 

 Idényes felhasználók eseté-

ben ezenkívül fontos teen-

dők:Az esetleges vízelfolyá-

sok megelőzése érdekében a 

Minden igénylőnek jutott szociális tűzifa 
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A fagy a vízórát sem kíméli! 

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! 

téli, használaton kívüli idő-
szakra még a fagy beállta előtt 
szakszerűen víztelenítsünk! Ha 
ez megvan, mintegy plusz 
biztonsági megoldásként a 
vízmérő előtti, közterület felé 
eső csapot is el kell zárni!  

 
 
 
 
 
 
 
 

A víztelenítést követően a víz-
mérő áramlásjelző kerekének 
mozdulatlan állapotban kell 
lennie, továbbá egyetlen pon-
ton sem folyhat a víz a veze-
tékből.  

Már a Facebookon is Már a Facebookon is 

elérhetőelérhető  

 adásvételi  

csoportunk! 

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   
KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Újév napja (január 1.): Már 
újév napjának időjárása jelez: 
ha ez az első nap szép, fényes 
időt hoz, azzal azt jövendöli, 
jó és bőven termő lesz az év. 
Ha csillagos az újévi éjszaka, 
rövid lesz a tél. Hosszú tele-
lésre lehet ellenben számítani, 
ha az esztendő első reggelén 
északi, hideg szél fúj. Vízke-
reszt (január. 6.): Ha ezen a 
napon az eresz csurog 
(olvad), akkor hosszú lesz a 
tél, ám, ha a hó esik, akkor 
korán kitavaszodik. Sokára 
jön viszont el a tavasz, ha 
Vízkeresztkor fagy. E nap 

száraz időjárása azt ígéri: ziva-
taros lesz a nyár. Az eső ellen-
ben azt jelzi: csapadékos lesz a 
tavasz is. Piroska napja 
(január 18.): Negyvenes idő-
jósló nap, a mondás szerint 
„Piroska napján, ha fagy, 
negyven napig el nem hagy”. 
Ágnes napja (január 21.): 
„Ha Ágnes hideg, engesztel 
Vince, hogy teljék a pin-
ce”Vince napja (január 22.): 
„Ha megcsordul Vince, tele 
lesz a pince” ill. „Hogyha 
fénylik Vince, megtelik a pin-
ce” – ha meg nem csepereg, 
nem lesz elég bor.  

Pál fordása (január. 25.): 
„Pál fordulása, ha tiszta, 
Bőven terem mező, puszta, 
Ha szeles, jön hadakozás, Ha 

ködös, embernek sírt ás, ha 
pedig esős vagy nedves, lesz 
a kenyér igen kedves.                      
Forrás: köpönyeg.hu 

Figyelemfelhívás! 

 

A tartósan fennálló  

hideg időjárás miatt 

kérjük a lakosság segítő 

közreműködését, hogy 

környezetükben ne 

menjen el a rászorulók 

mellett! 

 

Amennyiben segítségre 

szorulnak, kérjük a  

Hivatalban jelezzék! 



Elkészítés: A szobahőmérsék-
letű lisztet, a szintén nem fa-
gyos zsírral  egy tálban elmor-
zsoljuk, hozzáadjuk a cukrot, 
sót, sütőport, vaníliás cukrot. 
Beletesszük a felvert tojásokat, 
a tejfölt, és rumot. Ráreszeljük 
a citrom héját. Addig adunk 
hozzá még lisztet, amíg a ke-
zünkről, és a táltól is elválik, 
inkább keményebb; mint lá-
gyabb tésztát kapjunk. Pihen-
tetjük jó 1 órát. Lisztezett 
deszkán vékonyra kinyújtjuk. 
Az olajat melegedni tesszük. A 
tésztából derelyemetszővel kb. 
10x10 cm nagyságú kockákat 
vágunk, amiknek a közepén 
újabb 2 metszést ejtünk. A bő 

forró olajba rakjuk a fánkokat, 
de előtte a 2 vágáson áthúzzuk 
a végeket. Legyen hely a nö-
vekedésre! Mindkét oldalukat 
aranysárgára sütjük, konyhai 
törlővel bélelt tálba szedjük, 
és soronként porcukorral hint-
jük. Lekvárral kínáljuk. Legfi-
nomabb házi (rumos) barack-
lekvárral!      sue53 receptje  
 

 

ti terület közösségi célú re-

konstrukciójának   számos le-

hetséges változata merült 

fel.  Például  kosárpalánk felál-

lítása; kültéri, állandó ping-
pong asztal felállítása, petanque

-, és kézilabda pálya, illetve , 

fedett kiülő, lugas, szabadtéri 

tűzrakó tér, kültéri interaktív 

hangszerpark kialakítása. Ér-

keztek ötletek a turistaútvonala-

kat jelző információs táblák, 

illetve biciklitároló felállítására, 

mezítlábas érzékelő pálya meg-

valósítására is. A követke-

ző  nyílt alkalom az Önkor-

mányzati tagok  bevonásával  

Az Ön véleménye is fontos!  
A Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület, a Nyi-

mi Faluszépítő és Környezet-

védő Közhasznú Egyesület, a 

Nyimi Öko- közösség 
(Felkelő Nap Közhasznú 

Egyesület) tagjai, valamint 

önkéntes  civil lakosok rész-

vételével zajlott a Mol Zöld-

övezet Pályázat -  2. fordu-

ló keretében megvalósuló 

közösségi tervezési alka-

lom. A támogatás 60%-át 

kötelezően kitevő növények-

fák egyeztetése után 

a  találkozó során a Játszótér, 

a Játszótér  körüli- és mögöt-

Receptajánló– olvasóink küldték 
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Programajánló- Farsangi jelmezes felvonulás 

Csöröge  

a magam módján 
 

Hozzávalók:  
Kb. 80 dkg liszt (60 dkg -
al kezdjük, és meglátjuk 

mennyit vesz fel!) 
 20 dkg zsír 

15   kristály cukor 

pici só 

 3 egész tojás 

 bő 2 dl tejföl 

 ½ citrom reszelt héja 

2 sütőpor 

2 vaníliás cukor 

½ dl rum, vagy pár csepp 

rumaroma 

2017. január 25-én , szer-

dán 18.00 órakor lesz a 

Kultúrházban.  

 

Minden építő ötlettel bíró 

nyimi lakost szeretettel vá-

runk a falu épülését szolgá-

ló civil kezdeményezésre! 

 

Fentieken túl akinek van 

ötlete, elképzelése és haj-

landósága a közös terve-

zéshez és végrehajtáshoz,  

kérjük jelezze  

Beánál, vagy Annánál az 

Önkormányzati  
Hivatalban! 

Tisztelt nyimi lakosok! 

 A közvilágítás meghibá-

sodásával  

kapcsolatos bejelentéseiket 

Czunf Tibornál tudják 

megtenni a Hivatal épüle-

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

telefonon a 84/380-044; 

vagy a 70/341-0007 szá-

mokon. 

Bejelentésüket  emailben 

is fogadjuk a  

hivatal-

nyim@gmail.com címen. 

A meghibásodást a hama-

rosan induló új weboldalon 

is lehetőség lesz jelezni a 

"bejelentések" menüpont al

att. 

A bejelentés minden 

esetben az utca, és ház-

szám megadásával  

lehetséges. 

A Nyimi Hagyományőrző 

Egyesület szeretettel várja a 

falu apraját és nagyját  

2017. február 18-án,  

szombaton délután  

16 órakor kezdődő  

Farsangi Jelmezes Felvo-

nulására, a nyimi Kultúr-

házba! 
Az ügyes kezű lányoknak, 
asszonyoknak, fiúknak és 
férfiaknak idén is lesz fánk-
sütő és forralt bor –főző 
verseny.  
A belépődíj 200.– Ft felnőt-
teknek, a gyerekeknek és a 
jelmezes felvonulóknak pe-
dig ingyenes. 

  A felvonulás után egy kis zene, 
tombola és morzsaparti várja a 
vendégeket, amelyre sós és édes 
sütemény felajánlásokat szívesen 
elfogadunk! 

MINDENKIT  

VÁRUNK 

SZERETETTEL! 

TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 
Kérjük, hogy 2017-ban 
adójuk 1 százalékának 

felajánlásával támogassák 
a Nyimi Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesületet,  

hogy 
 településünk kulturális,  
közösségi életét még job-

ban fellendíthessük! 
Adószám:  

18783315-1-14  
Köszönettel: 

Nyimi Hagyományőrző 
Egyesület 

Értesítjük a lakosságot,  

hogy márciustól  

havi rendszerességgel  

Nyimben is elérhető a  

Házhoz menő szelektív  

hulladékszállítás! 

 

Az első hulladékgyűjtő zsák 

az Önkormányzati  

Hivatalban igényelhető,  

ezt követően a szállításkor 

biztosítják a cserezsákot. 

http://gmail.com/


 

VII. Katolikus Bál a 

Piroska Csárdában 

 

2017. február 04. 

 

Vendégvárás 18.30. órától 

Büféasztalos vacsora 

Táncos– zenés műsorok 

Éjféli menü 

 

 

Belépő: 7.000.- Ft 

Diákoknak 5.000.– Ft 

 

Élőzenét szolgáltatja a   

Riviéra Cafe 

Tombola 400.– Ft  

jótékonysági célra 

 

Regisztráció:  

 

Huttwágner Erzsébetnél  

84/322-620; 

Müller Tamásnál  

30/859-9962; 

Hunyadi Lászlónál 

30/253-2244 

www.nyim.hu 

Egyházi hírek 

 Oldal 4. 

Vízkereszt, epifánia (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése) 

vagy más néven háromkirályok az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus 

megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe: 

- a napkeleti bölcsek imádása (és korábban, a karácsony ünnepének kialakulása előtt Jézus szü-

letése); 

- Jézus megkeresztelkedése a Jordánban; 

- Jézus első csodája (a víz borrá változtatása) a Kánai menyegzőn. 

Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos (erre emlékeztet a vízszentelés), 

nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe – olyannyira, hogy a római katoli-

kus egyház a második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli vízkeresztkor, a többit más napokra 

helyezték át. A római katolikus egyházban főszabályként január 6-án ünneplik. Vízkereszt a 

karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsangi  mulatságok kezdete. Az ünnephez számos nép-

szokás kötődött.  

 

 

 

 

 

 

 

Szokásban volt a szentelmények hazavitele is: a szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdonítottak, 

mindenféle betegségre használták. Hintettek belőle a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a 

halott koporsójára. A következő januárig üvegben vagy nagy korsóban tartották, ami megma-

radt a következő vízkeresztre, azt a kútba öntötték, hogy vize meg ne romoljon. A házakat víz-

zel és sóval szentelték meg, és a pap krétával írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a C. 

M. B. betűket, mely eredetileg egy latin áldás kezdő betűi: Christus Mansionem Benedicat, - 

Krisztus áldja meg a tartózkodási helyünket. A hívek a C-t G-nek olvasva tulajdonították a kez-

dőbetűket Gáspár- Menyhért- Boldizsár legendás neveinek, melyre való utalás számos helyen 

fellelhető. 

A vízkereszti népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy ekkor szedik le a 

karácsonyfát.                             Forrás: Wikipedia 

Ökumenikus Imahét 2017. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

(MEÖT) 2017. január 15. és 22. között újra  

imahetet hirdetet a Krisztus-hívők  

egységéért. 

 

A 2017-es imahét témáját a németországi  

keresztények dolgozták ki, mottója: 

Krisztus szeretet szorongat minket ! 
 

Ökumenikus imaalkalmak az Imahét  

keretében 

Január 18. szerda, 18.00 óra, Ságvár katoli-

kus templom 

Január 25. szerda, 18.00 óra, Balatonkiliti,         

katolikus templom 

Január 29. vasárnap 16.00 óra, Nyim,       

református templom 


