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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2017. december 

II. évfolyam XI. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja.  

Hagyományteremtő 

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: 
Együtt sütöttünk 

mézeskalácsot    2. oldal 

 

Karácsonyi ünnepvárás 

2. oldal 

Biztonságban  

Adventkor is   2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Szünidei ötlettár 3. oldal 

 

Programajánló  3. oldal 

 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

Pistár Péter Polgármester Urat 

kértük, értékelje a 2017-es 

esztendőt! 

NyH: Polgármester Úr, ismét 

eltelt egy esztendő, mi az az idei 

fejlesztés, amire a 

legbüszkébb Nyimben? 

Egyértelműen a 2016-os árvíz 

során megsérült utak, hidak 

helyreállítása, ami nem fejlesztés, 

de minőségi javulást jelent a 

helyreállítás is. Célom volt, hogy 

olyan minőségű munka készüljön, 

ami az elkövetkező 50 évben is 

szolgálni fogja Nyim lakosságát.  

Sajnos a helyreállításokat két 

költségvetési évre kellett 

széthúznunk, hogy a települést 

terhelő önrész ne okozzon 

likviditási problémát. Tehát a 

kivitelezési munkák is 2018-ban 

fognak lezárulni.  

A „Büszkeségpont” pályázathoz 

kapcsolódóan egy nemzetközi 

hírű szobrász alkotása mellett egy 

új közparkkal gyarapodott a falu. 

Itt valósult meg az az útszélesítés, 

amit szeretnénk az egész 

településen megvalósítani.  

A Hagyományőrző Egyesülettel 

közösen egy nagysikerű 6 

alkalmas népzenei 

programsorozatot bonyolítottunk 

az idén. A játszótér mögötti 

részen egy MOL- Zöldövezet és 

az Ökotárs Alapítvány pályázat 

keretein belül pihenőpark került 

kialakításra. Ezen belül, főzőhely, 

asztal, lengőteke, petanque- pálya 

és egy behajtó került kialakításra 

a fóliák traktorral való 

megközelítésére. 

A temető szemétszállítási 

problémáját is sikerült 

megszüntetni. (már csak 

használni kell a kukát).  

A közmunkaprogramhoz 

kapcsolódóan 5db professzionális 

fóliasátrat sikerült felépítenünk. 

Ez a beruházás jelentősen emelte 

a terméshozamokat. 

Informatikai tanfolyamot 

szerveztünk a közmunkások 

közreműködésével. Több olyan 

emberi erőforrást fejlesztő 

pályázatot sikerült elnyerni, ami a 

településünk programjait és a 

lakosság személyes fejlődését 

fogja szolgálni. Ezek keretén 

belül az önkormányzat 

alkalmazottainak létszáma 

további 4 fővel; a település 

vagyona számos számítógéppel és 

egyéb eszközzel fog bővülni. 

 

 

Lassan elballag az esztendő… 
Pistár Péter polgármester: 

Közeleg a számvetések ideje. Itt 

az évvége, mindenki egy kicsit 

megállva, elcsendesedve számot 

vet az elmúlt év történéseiről. Az 

ember értékeli: mit csinált jól, és 

mit rosszul, le kell vonnia a 

tanulságot, hogy még egyszer 

ugyan azt a hibát ne kövesse el. 

Egyúttal tervet készítünk a jövő 

évre. Itt kapcsolódik be számomra 

az ADVENT. A szó jelentése: 

eljövetel, ami egyet kell, hogy 

jelentsen az azt megelőző 

várakozással. Mindenki vár 

valamire! Tele vagyunk sok, 

kimondott, vagy kimondatlan 

vággyal és várunk, ezen dolgok 

eljövetelére.  De ezek a dolgok 

nem jönnek maguktól, tennünk 

kell érte! Meg kell találnunk az 

utat, hogy a vágyaink 

beteljesedhessenek. A kiindulási 

pont és az egyik fő energiaforrás: 

a családdal, szeretteinkkel 

eltöltött minden egyes perc. Ezért 

is tennünk kell, ez sem jön 

magától. Manapság, általános és 

elfogadott az önzés, az „én 

vagyok a világ közepe” és „ez 

nekem jár” világkép, ami nagyon 

eltorzítja az embert. A mindent 

csak anyagiakban és hatalomban 

való mérés eredményezte azt az 

értékrendi válságot, amiben 

jelenleg is élünk. Az Advent, a 

Karácsony, Jézus születésének 

ünnepe arra kell, hogy 

ráébresszen bennünket, mennyire 

törékenyek vagyunk. Életünket 

úgy törheti ketté az a 

megmagyarázhatatlan erő, amit 

tisztelhetünk bármilyen 

templomban, imaházban, 

mecsetben vagy akár a tudomány 

templomában, mint egy 

gyufaszálat. Ma vagyunk, holnap 

pedig mi, vagy egy közeli 

szerettünk kerül olyan helyzetbe, 

amin önerőből már nem tud 

változtatni. Ennek tudatában kell 

életünket élnünk, alázattal 

fordulni, minden az élettől kapott 

perchez, mint ajándékhoz. 

Ajándék az az idő, amit a 

barátainkkal, szomszédunkkal és 

szeretteinkkel tölthetünk. A 

templomokba, legyen az 

bármilyen felekezethez tartozó is, 

várakozni és hálát adni kell 

menni. A hálaadás örömét és  

szeretteik körében eltöltött boldog 

perceket kívánok mindenkinek az 

elkövetkező ünnepekre! 

Barátsággal 

Sikerült megoldani az 

élelmiszerbolt és az italbolt körül 

kialakult helyzetet. Az új 

bérlőnek sok sikert kívánok. 

Amire a legbüszkébb vagyok az 

az a csapat, ami összeállt a 

település működtetésére. 

Büszke vagyok rá, hogy együtt 

dolgozhatom velük. Ezúton is 

köszönöm nekik, a sokszor,  az 

elvárható mértéken felüli 

helytállásukat.  

NyH: Merre visz az út tovább? 

Pistár Péter polgármester: 

Rengeteg tervünk van, csak 

felsorolásszerűen:  

- Az EON-nal egyeztetve 

felújításra kerül a település 

áramellátásának egy jelentős 

szakasza (temetőtől a Hivatal 

épületig, vezetékek és oszlopok)  

– A jobb közvilágításért vagy a 

meglévők cseréje, vagy LED 

világítás kerül kiépítésre, ez még 

kidolgozás alatt van, 

 - A „faluházra” (Fő utcán) 

pályázatot nyújtottunk be, ami 

vizesblokkot és teljes energetikai 

és nyílászáró korszerűsítést takar. 

Az eredményt várjuk. 

 - Tervezzük megújítani a 

ravatalozót, befejezni a kerítést és 

kapuk építését. Nem a temetőhöz 

nem illő régi szeméttárolót 

teljesen megszüntetni. Plusz egy 

urnafal építését tervezzük.  

- A fóliasátrak körbekerítése, és a 

játszótér végé felőli 

megközelíthetőségének 

kialakítása is napirenden van, 

- A hivatal mögötti terület teljes 

átalakítása várhatóan pályázatból 

történik majd. Ezzel kapcsolatban 

már meg van a DRV 

hozzájárulása. 

- A közútnál kértem a bevezető út 

fásítását, amire a jövő évre 

ígéretet kaptunk. 

- A Vízügynél a patakmeder 

kotrásának folytatását és a 

játszótér végében lévő híd alatti 

meder burkolatának 

helyreállítását kértük. Konkrét 

időpont a munka elvégzésre nem 

érkezett tőlük. 

- Pályázatot adunk be a Rákóczi 

és a Petőfi utca végén 

szilárdburkolatú út és közvilágítás 

továbbépítésére. 

 

NyH: az Advent időszak minden 

ember számára a várakozás 

ünnep. Mi az, amit Ön a 

legjobban vár? 

Tájékoztatjuk a 

lakosságot, hogy Nyim 

Község Önkormányzati 

Hivatala 

2017. december 22- 

2018. január 02. között  
Igazgatási szünet miatt 

zárva tart.  

Az ügyfélfogadás 

szünetel! 
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Biztonságban az adventi időszakban is!  
 

Vedd a nyimit! Együtt sütöttünk mézeskalácsot 

 

Az évi 6500 lakástűz jelentős 

százaléka a konyhában alakul 

ki, ezért elengedhetetlen, 

hogy tisztában legyünk 

néhány alapvető szabállyal. 

Így például azzal, hogy az égő 

olajat tilos vízzel oltani, 

ehelyett fedőt kell rátenni, le 

kell kapcsolni a tűzhelyet és 

le is kell húzni róla az edényt. 

Fontos továbbá, hogy időben 

tudjunk reagálni a kialakult 

tüzekre, mert azok a lakásban 

található textíliákon és a 

karácsonyfán keresztül 

nagyon rövid idő alatt jelentős 

méretűvé nőhetnek. 

Karácsonyi ünnepvárás 

 

Advent második hétvégéjén mi 

is egyre inkább az ünnepekre 

kívántunk hangolódni, ezért 

december 9-én (szombaton) 

13.00. órától, a Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület szervezésével 

közösen készíthettünk 

mézeskalácsot, és 

Karácsonyváró kézműves 

foglalkozáson vehettünk részt. 

A programra a kicsik és a 

nagyobbak is nagy örömmel 

gyülekeztek, sok-sok dolgos 

kéz gyúrta, szaggatta és 

díszítette a pompás 

mézeskalácsokat, készítette a 

szebbnél-szebb díszeket. A 

finom mézes mellé meleg teát 

is kortyolhattak a 

szorgoskodók. A munka 

végeztével gyors rendrakás 

következett, hiszen már újabb 

programra kellett készülnünk. 

 

 

Délután 17.00. órától újra 

benépesült a Kultúrház, hiszen 

ekkor már a gyerekek (és 

felnőttek) is nagy szeretettel 

várták a Mikulást. Bizony, 

senkit nem ért csalódás, hiszen 

némi énekszóra és bíztatásra 

meg is érkezett két 

krampuszával, és mindenkit 

megnyugtatott, hogy virgácsot 

egyáltalán nem hozott magával, 

hiszen Nyimben minden 

gyermek jó volt. A gyerekeknek 

készült csomagokhoz  - a 

szülőkön kívül - Nyim Község 

Önkormányzata is hozzájárult, 

ezért a krampuszkáknak elég 

sok munkába került, mire 

mindent belezsúfoltak a 

zacskókba. Munkájukat azonban 

siker koronázta, és így boldogan 

osztották szét a csomagokat a 

kicsit megilletődött, de türelmes 

gyerekseregnek. Azért néhány 

bátor kisgyerek énekkel is 

megörvendeztette a messzi 

földről érkezett nagyszakállút, 

így boldogan távozhatott 

hazájába, hiszen ismét 

teljesítette küldetését.  
 

bátor kisgyerek énekkel is 

megörvendeztette a messzi 

földről érkezett 

nagyszakállút, így boldogan 

távozhatott hazájába, hiszen 

ismét teljesítette 

küldetését.  

Összességében egy 

családias, meghitt és 

tartalmas délutánt zártunk, 

és reméljük minden 

résztvevő jól érezte magát. 
 

 

Az eseményről készült 

fotógaléria ide kattintva 

megtekinthető! 

 

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 

December 16- án 15 órától 

gyülekeztünk a kis 

kultúrházunkban, ahol a 

gyermekek már alig várták, 

hogy a falu karácsonyfáját 

feldíszítsék. 

Előkerültek a színes égők és 

karácsonyfadíszek, és a 

szorgos kezek, hipp- hopp 

széppé varázsolták a 

karácsonyfát. 

A díszítés közben az asztal is 

megtelt finom sütikkel, melyet 

az anyukák sütöttek. 

Sokan csak a műsorra 

érkeztek, melyet a Tekergő 

Bábszínház adott elő. 

A Bundás Bocsok Karácsonya 

című bábjáték kellemes 

szórakozást nyújtott mind a 

gyerekeknek, mind a 

felnőtteknek. 

A műsor után meggyújtottuk 

a három adventi gyertyát, 

játékkal és könnyed 

beszélgetéssel zártuk az estét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Bíró Annamária 

(Facebook) 

Kérem, engedjék meg, 

hogy Karácsony ünnepén 

Wass Albert szavaival 

köszöntsük Olvasóinkat a 

Nyimi Hírlevél 

szerkesztősége nevében: 

 

Karácsonyi gondolatok.... 

"Karácsony készül 

emberek! 

Szépek és tiszták legyetek, 

Súroljátok föl lelketek, 

Csillogtassátok kedvetek, 

Legyetek újra gyermekek! 

Hogy emberek lehessetek!" 

 

 

 

 

Az adventtől vízkeresztig tartó 

40 napban megkétszereződik a 

lakástüzek száma. A felügyelet 

nélkül hagyott gyertyák, 

csillagszórók, esetenként a 

működésben lévő, elektromos 

árammal működő lámpafüzérek 

helytelen, vagy ellenőrzés 

nélküli használata okoznak 

leggyakrabban problémát- áll a 

Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

közleményében. 

Évek óta folyamatosan csökken 

a lakástüzek száma, de az ilyen 

esetek egyötödéhez még mindig 

az év utolsó egy hónapjában 

riasztják a tűzoltókat.  

A tragédiák viszont megfelelő 

körültekintéssel elkerülhetők: 

- Csillagszórót, díszgyertyát a 

karácsonyfán csak felnőttek 

gyújtsanak meg, felügyelet nélkül 

pedig ne hagyjuk ezeket. 

- Kerüljük a bizonytalan 

forrásból származó elektromos 

lámpa-füzéreket! Éjszakára 

minden esetben áramtalanítsuk le 

az égősort! 

- A karácsonyfa közvetlen 

közelébe ne helyezzünk éghető 

anyagokat (függöny, asztalterítő, 

textil alátét) 

Ügyeljünk rá, hogy az ünnepek 

idén is biztonságban teljenek! 
 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ 

SAVANYÚSÁGOK 

Almapaprika /csípős/ 
 4 dl   250 Ft 

                             7 dl  400 Ft 

                Uborka : 

  5 l  1500 Ft 

 Lecsó    
 7 dl   300 Ft  

Vegyes savanyúság 
  4 dl   150 Ft 

                             7 dl      200 Ft 
3 l     1.000 Ft 

5 l 1.200 Ft 

Káposztával töltött paprika 
  5 l    1.600 Ft 

Darált paprika/csemege/   
7 dl  1.200 Ft 

         2,2 dl      400 Ft  
 

ZÖLDSÉGEK 
Vöröshagyma     60.– Ft/kg 
Burgonya 100.– Ft/kg 
Zeller  100.– Ft/db 

Sárgarépa  80.- Ft/kg 

Fehérrépa 350.- Ft/kg 

   
 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet! 

A 2017-ben született 

nyimi gyerekek 

Isten hozta őket a 

világban és Nyimben! 

 

Schmuck Dominik 

Simon Emília 

 

 

Akiktől végleg 

elbúcsúztunk az idén 

Béke poraikra! 

 

Magyar Nándor 

Nagy Ferencné 

Paska István 

Torma Ferencné 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/nyimkozsegonkormanyzat/photos/?tab=album&album_id=531507090532337
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Receptajánló– Rögtön puha mézeskalács 

 

 

 

 

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! 
Felajánlásokat fogadunk 
örömmel: Alapanyag : beton, 
farönk, terméskő, murva, folyami 
homok, térkő,  geotextília,  
szegélykő, csavarok, gombaölő 
szer, környezetkímélő festék, 
bitumen,  étkeztetéshez 
alapanyagok,  raklapok 
Önkéntes munka:  gépi 

Szünidei ötlettár 

Programajánló 

A hosszabb iskolai 

szünetek a diákok számára 

felüdülést jelentenek, ám 

sok szülő esetében inkább 

fejtöréssel jár? Mit 

csináljak a gyerekkel, hogy 

ne egész nap a gép/TV előtt 

üljön, és hasznosan töltse a 

szünidőt. Egy csokorba 

szedtük a lehetőségeket: 

- Tartsunk szerepcserés 

divatbemutatót!  

A lányok Apa, vagy 

fiútestvér, a fiúk, anyag, 

vagy lánytestvér ruhájában 

pózoljanak a kifutón. 

- Jelöljünk ki egy napot, 

mikor a gyerekek főznek. 

Tovább bonyolíthatjuk a 

játékot, ha a 

szakácskönyvből találomra 

felütünk egy oldalt, és azt 

készítik el.  

 

 

   

 

Habár még Karácsonyra 

készítjük a szívünket, 

szeretnénk felhívni 

Olvasóink figyelmét, hogy 

jövőre is, egészen pontosan 

2018. február 03-án 
megtartjuk a már 

hagyományosnak számító  

 

Farsangi Jelmezes 

Felvonulásunkat! 

A részletekről az 

önkormányzati honlapon, és 

facebook oldalunkon is 

tájékoztatást adunk! 
Korábbi képek ugyanitt! 

 
 

 

 

Hozzávalók 

 

1 kg liszt 

30dkg.porcukor 

30dkg.ràma margarin 

1 bögre méz 

1 kanál mézes fűszer 

keverék 

2 teáskanál szódabikarbóna 

1 kávéskanál őrölt fahéj 

3 db tojás 

 

 
 

További fotók az 

önkormányzat Facebook 

oldalán találhatók! 

VAN EGY JÓ 

RECEPTJE? 

 

KÜLDJE EL 

RÉSZÜNKRE! 

 

hivatalnyim@gmail.com  

vagy 

 

Papír alapon az 

Önkormányzathoz! 

 

A legízletesebbnek ítélt 

ételeket a beküldő 

nevének megjelölésével 

folyamatosan 

közzétesszük a 

hírlevélben!  

 

Kérjük, a receptek mellé 

1 db. jó minőségű 

fényképet szíveskedjenek 

mellékelni! 

 

 

 

Jankovics Marcell: 

Jelkép-kalendárium 
 

(részlet) 

 

A csillagászati tél 

december 21-én 

kezdődik. Ez az év 

legrövidebb napja. A 

Nap – a mi földrajzi 

szélességünkön – 

délkeleten kél, 

délnyugaton nyugszik, 

és a Baktérítő 

magasságában tűz 

merőlegesen a földre. A 

Baktérítő a déli 

szélesség 23,5 fokán 

átmenő szélességi kör. 

Nevét onnan kapta, 

hogy a Nap a Bak 

jegybe érve ezen a 

körön hág a 

legmagasabbra, s 

onnét tér vissza az 

egyenlítő felé. A déli 

félgömbön ez a nap a 

nyár közepe.  

Mi a gyakorlatban 

december 1-jétől 

számítjuk a telet 

(meteorológiai tél), a 

kínaiak és a régi kelták 

– láttuk – november 

elejétől. Az ő 

naptárukban a téli 

napfordulat az évszak 

közepe. A három téli 

hónapot három, 

hókristály köpenyeges, 

fekete ruhás öregember 

jelképezte, kezükben a 

Bak, Vízöntő, illetve a 

Halak jelével. (…) A 

téli napfordulót is 

öregedő férfi jelenítette 

meg, rajta prémmel 

szegett bőrruha, a 

derekán öv, azon 12 

csillag, s csatként a Bak 

jele. Jobbjában kecske, 

baljában glóbusz, 

melyet csak egynegyed 

részben világít meg 

fény. Bokáin szárnyakat 

visel, egy fehéret és 

három feketét. Az 

analógiás észjárás a 

télhez az észak égtájat 

és a napszakok közül az 

éjt kapcsolta. Az 

elemek közül többnyire 

a vizet, a színek közül 

rendszerint a feketét. 
forrás: 

www.jelesnapok.hu 

A lisztet, a cukrot, 

szódabikarbónát, mézes 

fűszerkeveréket és a fahéjat 

egy tálban fakanállal 

összekeverjük. 

A margarint kicsit 

megolvasztjuk, beletesszük 

a mézet és a 3 db tojást. 

Kicsit elkeverjük, majd a 

liszthez keverjük. 

Vigyázzunk, hogy a tészta 

ne legyen kemény! 

Jó vékonyra sodorjuk, és 

lisztezett deszkán nyújtjuk. 

180 fokos sütőben sütjük 8-

10 percig. Rögtön puha, és 

finom! 

Ha kihűlt, a tetejét 

díszíthetjük cukormázzal, 

színezett cukordrazséval, 

vagy őrölt mandulával, 

dióval tetszés szerint. 

A díszítés jó móka a 

gyerekekkel! 

 
 

 

- Rendezzünk élő társasjátékot! 

Még izgalmasabb a játék, ha 

óriási lapra magunk készítjük el a 

játéktáblát,és a dobókockát, és mi 

magunk vagyunk a játékbábúk.  

-  Nem kell túl nagy kézügyesség 

sem a szilveszteri party- kellékek 

elkészítéséhez, csupán színes 

papír, olló, ragasztó, 

lyukasztógép és egy kis fantázia 

szükségeltetik.  

- A só- liszt gyurma minden 

gyerek kedvence, órákig el lehet 

szórakozni a különböző 

formákkal. 

- Öltözzünk fel jó alaposan, és 

menjünk a szabadba. A több 

napon át tartó „szobafogság” nem 

tesz jót sem a gyerekeknek, sem a 

felnőtteknek, főleg az ünnepi 

időszakban, mikor rakódnak a 

plusz kilók. Legyen nálunk meleg 

tea, ha megszomjaznánk!  

 

 

Nem feltétlenül kell a teljes 

szünet idejére mellőzni a tévét, 

de próbáljunk olyan vidám 

filmeket választani, amit 

örömmel néz együtt a család. 

Ilyenkor lehet kicsit 

„kuckózni”, anyával, apával egy 

takaró alatt összebújni, és 

gyűjteni a szeretetet. Minden 

gyerek meghálálja a 

gondoskodást.  

- Ha van a közelben 

meglátogathatunk állatparkot, 

menhelyet, ahol be is 

segíthetünk az etetésben, 

sétáltatásba. Gyereknek, 

állatnak egyaránt hasznos 

elfoglaltság. Egy biztos! Semmi 

sincs kőbe vésve, vagy így, vagy 

úgy is töltsük a szünetet, fontos, 

hogy kipihenve térjünk vissza 

januárban az iskolába, 

munkahelyre.  

 

 

mailto:hivatalnyim@gmail.com
http://www.neumann-haz.hu/muvek/jankovics/jelkep/jelkep.pdf
http://www.neumann-haz.hu/muvek/jankovics/jelkep/jelkep.pdf
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Adományból  

valósulhat meg a 

nyimi  

Kőkereszt  

felújítása  
  

A Nyimi Római 

Katolikus 

Egyházközség 

adományokat gyűjt a 

hívektől a Kőkereszt 

felújítására, melynek 

keretében a kis szobor 

cseréje, a Kereszt teljes 

megújulása, valamint a 

korpusz felújítása is 

megvalósulhatna.  

A beruházás várható 

költsége több százezer 

forint, ezért az 

egyházközösség kéri, 

hogy aki teheti az 

alábbi lehetőségek 

egyikén támogassa a 

cél megvalósulását: 

Banki átutalással: OTP 

Bank 11743040-

20060776. A 

közleménybe kérjük 

feltüntetni: "Nyim 

kereszt" 

Számlatulajdonos: 

Szent Kilit Katolikus 

Egyházközség 

(www.szentkilit.hu/eler

hetoseg) 

Személyesen: Dr. 

Gárdonyi Máté atyánál 

a Plébánián, vagy 

Friktonné Katalinnál 

Nyimben. 

  

 Köszönjük! 
  

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi hírek- Advent 

 

„Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: Higgy, remélj, szeress! 

Hozzon az új év örömből végtelent, szeretetből önzetlent, sikereket, mit csak lehet! 

 

 
 

Ezúton köszönjük meg Olvasóink egész éves hűségét hírlevelünk iránt! 

Szeretetben, sikerekben, gazdagságban BOLDOG ÚJ ÉVET Kívánunk! 

Nyimi Hírlevél Szerkesztősége 

 

 

KATOLIKUS ÜNNEPI ALKALMAK 

 
 December 22. (péntek), 16:00 órától betlehemes pásztorjáték lesz Ságváron a 

hittanos diákjaink előadásában 

 December 23. (szombat), 16:00 órától betlehemes pásztorjáték lesz Kilitin a 

hittanos diákjaink előadásában 

 

 December 24. (vasárnap), 17:00 órától karácsonyi szentmise 

lesz Nyimben 

Nagy öröm számunkra, hogy hosszú évtizedek után ismét lehetőség nyílik 

Nyimben karácsonyi szentmise megtartására.  

 

 
 

 December 24. (vasárnap), 22:00 órától éjféli szentmise lesz Ságváron 

 December 24. (vasárnap), 23:59 órától éjféli szentmise lesz Balatonkilitin 

 2018. január 27-én, szombaton 18:30 órai kezdettel veszi kezdetét a VIII. Katolikus 

Bál.  

Jótékonysági cél: kórházi kápolna kialakítása a siófoki kórházban.  

 Ökumenikus imahét várhatóan 2018. január 21. és 28. között.  

 

 

 

 

December 25. 14:00-tól karácsony ünnepi úrvacsorás istentisztelet a nyimi református 

templomban 

 

 

 


