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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            
Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa   

 

 

2017. november 

II. évfolyam X. 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: 
 

MOL Zöldövezet 2. oldal 

 

Egy VölgyNYIMuzsika 

2. oldal 

Tudnivalók a 

zöldhulladékról 2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Éljenek a férfiak!  
3. oldal 

 

Decemberi 

programajánló  3. oldal 

 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

.Nyimi Hírlevél: Hivatalvezető 

Úr, kérjük, mutatkozzon be 

olvasóinknak! 

 

 
 

Siófokon születtem, és 

tanulmányaim helyszínei 

kivételével e térséghez köt 

minden. 

Kizárólag a közigazgatásban 

dolgoztam. Balatonföldváron, 

majd a Siófoki Járási 

Hivatalnál voltam gyakornok, 

most pedig ennyi év után 

visszatértem, mint 

hivatalvezető. Közben 

Balatonszárszón, 

Törökkoppányban, majd ismét 

Balatonföldváron dolgoztam. 

Végigjártam a hivatali 

ranglétrát: gyakornok, előadó, 

főelőadó, vb.titkár, jegyző, 

körjegyző, címzetes főjegyző. 

Mindig „hajtós” voltam, most 

is minden reggel hétre járok 

dolgozni. Fogékony vagyok az 

újra, elsők közt vezettük be 

Balatonföldváron a 

„papírmentes hivatalt”. 

Szorgalmazom az 

önkormányzati összefogást, 

mert híve vagyok a 

kistelepülések 

lakosságmegtartó szerepe 

erősítésének. Somogyra 

jelentős feladat fog hárulni. 

 

 Vedd a nyimit!  

Vöröshagyma             80.– Ft/kg 
Burgonya        100.– Ft/kg 
Zeller         100.– Ft/db 

Sárgarépa          150.- Ft/kg 

Fehérrépa         500.- Ft/kg 

   

  

Bemutatkozik dr. Kiss Pál, a Siófoki Járási Hivatal hivatalvezetője 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási napja 

P= Papír; M= Műanyag; Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási napja 

Ez nagyban elősegíti mind a 

munkát keresők 

elhelyezkedését, mind a 

vállalkozások lehetőségeit. 

Hamarosan a TOP-5.1.2. helyi 

foglalkoztatási paktum terhére 

igényelhetők hasonló 

támogatások, amelyekkel 

tovább javulhatnak a 

foglalkoztatási mutatók a 

térségben. 

Jó hír, hogy a Földhivatali 

Osztály is sokkal 

színvonalasabb ügyfélfogadási 

lehetőséget fog nyújtani jövőre 

 

Nyimi Hírlevél: Mikor fogad 

Nyimben a települési 

ügysegéd, és milyen 

kérdésekkel fordulhatnak 

hozzá a helyiek?  

 

A Siófoki Járási Hivatal 

Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztályának 

települési ügysegéde Nyim 

településen hétfőnként 10:50 

órától 11:50 óráig tart 

ügyfélfogadást. 

Jellemzően a járási hivatal 

feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyekhez ad felvilágosítást, 

szociális kérelmeket (főként 

aktív korúak ellátása, 

közgyógyellátás) vesz át, segít 

azok kitöltésében, tájékoztatja 

az ügyfeleket az egyes 

osztályok - pld. KAB, 

Földhivatali Osztály - nyitva 

tartási idejéről. Tájékoztatása 

kiterjed a NAV és az 

egészségbiztosítási kérdésekre 

is. 

 

Hivatali téren színvonalas 

ellátást várok el, ugyanakkor 

gondolni kell azokra az 

idősekre is, akik már nem 

tudják megtanulni az 

elektronikus ügyintézést. 

Segítem, és támogatom az 

egyházak munkáját, 

egyházmegyei tanácsos, és 

egyházkerületi bíró vagyok. 

Feleségem egy továbbképzési 

intézet igazgatója, leányom 

ügyvéd, fiam közgazdász-

politológus.  

 

Nyimi Hírlevél: Melyek a 

legfontosabb változások a 

Siófoki Járási Hivatalban 

intézhető ügyek tekintetében 

az elmúlt időszakhoz képest?  

 

2017. október 30. napi 

hatállyal a járási hivatalok 

hatáskörébe került a mérgezési 

esetbejelentések ellenőrzése. 

2017. szeptember 1. napjától 

be kell jelenteni a 

villanyszerelési és vízvezeték 

szerelési tevékenységet 

műszaki biztonsági 

hatóságnál, amely bejelentés a 

meghatározott nyomtatványon 

a Kormányablakokban is 

teljesíthető.  

Kiemelt kormányzati feladat a 

foglalkoztatás bővítése.  

A korábbi programok mellett, 

a nyár óta lehetőség van már a 

TOP-5.1.1. megyei 

foglalkoztatás-bővítő 

támogatások igénylésére a 

Siófoki Járási Hivatalnál. 
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forrás:http://kertesz.blog.hu/2012/10/10/ego_dolgok 

 

Fontos tudnivalók a zöldhulladékkal kapcsolatban 

Hulladék-szállítási naptár 
2017. december 

  

 

MOL Zöldövezet- Átadtuk a Nyimi Ligetet 
 

 

Az avarégetés több szempontból 
káros, a nem kellő 
körültekintéssel végzett égetés 
ráadásul még balesetveszélyes is.  
Mindemellett természetesen 
bosszúságot is okoz az égető 
gazda a közvetlen környezetének, 
szomszédjainak, az 
utcabelieknek. Még egy fontos 
szempont felmerül az égetéssel 
kapcsolatban: sokan úgy tartják, 
hogy a meggyújtott hulladék 
hamuja alkalmas a talajminőség 
javítására, ez azonban tévhit! Az 
avarégetés lehetőségét törvény 
szabályozza, amely törvény 
szigorodott az elmúlt évekéhez 
képest. Az égetést az 5/2015. (III. 
31.)  

Lezárult az Egy VölgyNYIMuzsika koncertsorozat 

 

Kevesebb, de annál dolgosabb 

kéz segítségével zajlott le 

október 21-én szombaton a Mol 

Zöldövezet program keretében a 

Nyimi Liget Alakításának 

második,  közösségi 

megvalósítási alkalma. A reggel 

alapos növénylocsolással, majd 

az előző szombati Zöldövezet 

gerilla akció után fennmaradó 

munkálatok elvégzésével 

kezdődött. Helyükre kerültek a 

gyerekek és felnőttek által 

közösen, kreatív 

újrahasznosítással készített, 

szuperegyedi mobil-ülőkék, 

csakúgy, mint a lengőteke 

fabábui és fagolyója, melyeket - 

szintén ettől a naptól kezdve - 

már télen is zöldellő 

borókafenyő - sor övez. A liget 

további egyedi ékessége - Palcsó 

Péter helyi lakos által felajánlott, 

saját kezűleg készített petanque 

pontozó tábla - is méltó helyére 

 

került. Az eredményes munkát 

megérdemelt, finom, meleg ebéd 

- egy kitűnően elkészített, kiadós 

gulyásleves- követte. 

Ebéd után, a Nyimi Liget 

Avatása keretében, az egyre 

gyűlő látogatók körében, 

elsőként Pistár Péter 

Polgármester Úr ünnepi beszéde 

hangzott el. Ezt követte a 

jövőnek küldött üzenetekkel 

megtöltött Időkapszula 

elültetése. Számos családtól 

érkezett üzenet, illetve más 

dokumentum. A Nyimi Hírlevél 

első száma is a kapszulába 

került. Az ünnepélyes hangulatú 

avatást a lazább, kötetlenebb, 

baráti mérkőzésekből álló Liget 

– bajnokság követte. Ennek 

keretében elsőként a gyerekek 

Lengőteke-versenyére és a nagy 

sikert arató, értékes 

finomságokat rejtő Kincskereső-

játékra került sor. 

 

 

A felnőtt petanque 

versenyen, a kb. 30 nevező 

közül többen is voltak, akik - 

bár először próbálták a 

játékot; kihasználva a kezdők 

szerencséjét - a profikat is 

próbára tevő pontossággal 

dobálták a fémgolyókat.  

A jó hangulatú bajnokság 

éppen, hogy véget ért: már 

kezdődött is a Hanga Banda 

Koncertje és Táncháza a 

Kultúrházban.  

Köszönjük a felajánlásokat 

és minden résztvevő 

munkáját! Reméljük, a 

munka mellett azért egy 

kicsit mindenki jól is érezte 

magát! Kívánjuk, sokan, 

sokszor, sokat legyenek a 

Nyimi Ligetben!  

Kérjük, a sok munkát 

megtisztelve, a lakosság a 

liget szép állapotát gondosan 

megőrizze! 

 

 

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 

Izgalmakkal telve kezdődött az 

Egy VölgyNYIMuzsika 

záróeseménye. A rossz idő 

hátráltatta a közönség 

érkezését, azonban, a program 

hivatalos kezdete után fél 

órával, mintegy varázsütésre 

érkezett meg a tömeges számú 

közönség. Nem hiába, hiszen ez 

úttal a Hanga Banda beltéri, 

akusztikus koncertjét és 

előadását, táncházát 

élvezhettük.  Az ívesen 

felépített műsort, most 

kérésünkre rövidebbre faragták, 

azonban ezt senki nem rótta fel 

nekik, hiszen a felszabaduló 

időt az aktív táncház javára 

fordítottuk. Tettük azt a Balaton 

Táncegyüttes Szakajtó 

Csoportjával előzetesen tett 

egyeztetetés okán, mely szerint 

örömmel jelentetik magukat az 

eseményen. A tanulók számára 

különleges  volt ez az alkalom, 

hiszen minőségi élő népzenére 

táncolhatták el éppen tanult 

szilágysági táncaikat, 

bónuszként a hivatásos 

táncosoktól leshettek el haladó 

szintű lépéseket. A szoknyák 

forogtak, a lábak dobogtak, a 

vendégek, bízunk benne, 

elégedetten távoztak. :) 

 

 örömmel jelentetik magukat az 

eseményen. A tanulók számára 

különleges volt ez az alkalom, 

hiszen minőségi élő népzenére 

táncolhatták el éppen tanult 

szilágysági táncaikat, 

bónuszként a hivatásos 

táncosoktól leshettek el haladó 

szintű lépéseket. A szoknyák 

forogtak, a lábak dobogtak, a 

vendégek, bízunk benne, 

elégedetten távoztak. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeresen zárult az Egy 

VölgyNYIMuzsika több, mint 

fél éven átívelő programja. 

A hat részből álló 

rendezvénysorozat elérte a 

tradicionális magyar 

népzene megismertetésére, 

kultúraközvetítésre, 

közösségépítésre irányuló 

céljait. Azzal a biztos 

tudattal búcsúzunk, hogy az 

érdeklődők számára sikerült 

új élményeket és ismereteket 

nyújtanunk.  

 Az biztos, aki csak egy 

rendezvényen is részt vett: 

egy valódi, hiteles és magas 

minőségben prezentált 

szeletét ismerhette meg a 

Kárpát medence-i 

hagyományos zenei 

kultúrának. Köszönjük 

mindenkinek, aki eljött, 

köszönjük az önkéntes 

segítők nélkülözhetetlen 

munkáját! 

 

Ha másból nem is, a 
településeink felett egyre 
sűrűbben gomolygó 
füstfellegekből csalhatatlanul 
megállapítható, hogy ismét 
beköszöntött az ősz. A 
levélégetés napjainkra modern 
„népszokássá” váló, 
egészségkárosító és 
környezetszennyező szertartása 
sokaknak okoz bosszúságot. 
A széles körben elterjedt szokás 
nemcsak felesleges, hanem 
roppant káros is; nagymértékben 
próbára teszi amúgy is túlterhelt 
légzőszerveink, legyengült 
immunrendszerünk 
tűrőképességét, jelentős 
környezet- és egészségkárosító.  

 

számú helyi rendelet is 

szabályozza, amely rendelet az 

előírást megszegőknek büntetés 

kiszabására ad lehetőséget. 

 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtc

p=eh1eg6ed7dr6eo1dt8ee7em8cj

3cf0cf5ca0cd3cc4i (rendelet 

elérhető) Alternatívák léteznek, a 

legnagyszerűbb a komposztálás, 

illetve a szerves kerti hulladékot 

a háztartási szeméttől 

elkülönítve, az erre a célra 

rendszeresített zsákokban, vagy 

kötegelve szállítja el 

zöldhulladék szállítási napokon a 

közszolgáltató, hogy azt 

szakszerűen és környezetbarát 

módon dolgozzák fel.  

 

 

 

 

 

 

 

További képek az 

önkormányzat FB 

oldalán tekinthetők meg! 

 

http://kertesz.blog.hu/2012/10/10/ego_dolgok
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed7dr6eo1dt8ee7em8cj3cf0cf5ca0cd3cc4i
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed7dr6eo1dt8ee7em8cj3cf0cf5ca0cd3cc4i
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed7dr6eo1dt8ee7em8cj3cf0cf5ca0cd3cc4i
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Receptajánló– válogatás a falunapi süteményekből 

 

 
 

Kókuszos- csokis 

zabfalat 
 

Hozzávalók: 

 

15 dkg zabpehely 

10 dkg liszt 

1/2 cs sütőport, 

10 dkg puha vajat, 

4 evőkanál barna cukrot, 

1 tojást, 

5 dkg kókuszreszelék 

5 dkg apróra vágott, vagy 

reszelt étcsokit 
 

 

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 
földmunka-markolás;  betonozás, 
fa háncsolás, fúrás-faragás, ásás, 
ültetés, festés, főzés, étkeztetés, 

 

Éljenek a férfiak!  

Decemberi programajánló 

„Egy férfinak 
elengedhetetlenül fontos a 
kaland, a férfias nagy tettek, a 
küzdelem, a vetélkedés, a 

győzelem íze. Egy férfi 
mindig győzni akar. El akar 
jutni a Holdra, fel akar fedezni 
új kontinenseket, nyerni akar 
csatákban. Valamiben első 
akar lenni. Közben mire 
vágyik? Egy nő odaadó, 

szerető támogatására, arra, 
hogy teremtsen számára 
mindehhez biztonságos 
érzelmi hátteret. Amíg a nő 
kalandos biztonságra, a férfi 
biztonságos kalandra vágyik.” 
Ilyen és ehhez hasonló 

gondolatok, egy izgalmas tánc 
és vers köszöntötte a férfiakat 
a nemzetközi férfinapon.  
 

A nemzetközi férfinapot (november 

19.-ét) először 1999-ben tartották 

meg Trinidad és Tobagóban, 

az ENSZ támogatásával. Az 

esemény ezt követően nagy 

elismertséget kapott a férfiaktól 

világszerte.  Magyarországon 2009-

től szerveznek a nemzetközi 

férfinaphoz köthető 

rendezvényeket. Ám ebben Nyim 

elől járt, hiszen itt a településen már 

1982 óta ünneplik a férfiakat.  

Az idei évben a férfi napi bál soha 

nem látott érdeklődést váltott ki. A 

vendégek nem csak helyből, hanem 

a környező településekről, s még 

távolabbról is érkeztek. Kicsiny 

falunk szépen megújult kultúrháza 

zsúfolásig megtelt, ha lennének 

csillárok, talán még azon is lógtunk 

volna.   

Az IKARUS együttes húzta a 

talp alá valót, majd húztunk 

tombolaszelvényeket, és sok-sok 

nyeremény talált gazdára. Külön 

köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik tombola 

felajánlásokkal segítették a bál 

megszervezését.  

Mi volt ez a nap? Ez az este? 

Ünnep! Ünnepeltük szeretett 

férjeinket, apáinkat, 

nagyapáinkat, fiainkat. 

Megköszönve ölelésüket, 

elismerve értünk, a családért, a 

sikerekért hozott áldozataikat, 

dicsérve eredményeiket.  

„Éljenek a férfiak! 

Szeretünk titeket” 

üzenték a kisfilm utolsó kockái, 

és üzenjük most ez úton is.  

 

 

 

A december sem maradhat 
programok nélkül, 3 
rendezvény is várja az 
érdeklődőket!  
DECEMBER 9: Adventi 
ünnepvárás keretében 
kézműveskedés, és közös 
mézeskalács készítés a 
Kultúrházban.  Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket 13:00-
17:00 óra között. Méz 

felajánlást szívesen fogadunk! 

DECEMBER 9-én 18.00 órakor 

érkezik a Mikulás a Kultúrházba.  

Kérjük a szülőket, előzetesen 

jelezzék részvételi szándékukat az 

Önkormányzati Hivatalban!  

 

DECEMBER 16:  

A bundàs bocsok 

karàcsonya – bábelőadás 

 
Mindhárom 

rendezvényünkre szeretettel 
várjuk a családokat! 

Hangolódjunk együtt az 

ünnepre! 

 

… részletek hamarosan…. 

Adásba került a 

Büszkeségponttal 

kapcsolatban készült 

dokumentumfilm, 

mely az alábbi 

linkre kattintva 

megtekinthető: 

 

https://www.media

klikk.hu/video/dics

oseg-a-hosoknek-

1956-14-resz-2/ 

 

Dicsőség a 

Hősöknek! 

MMÁÁRR  AA  

FFAACCEEBBBBOOKKOONN  

IISS  EELLÉÉRRHHEETTŐŐ  

AADDÁÁSS--  VVÉÉTTEELLII  

CCSSOOPPOORRTTUUNNKK::  

  

AADDOOKK--  

VVEESSZZEEKK  NNYYIIMM  

ÉÉSS  KKÖÖRRNNYYÉÉKKEE  

A felsorolt hozzávalókat jó 

alaposan gyúrjuk össze, és 

formáljunk belőlük vizes 

kézzel diónyi adagokat. 

 

Béleljünk ki egy tepsit 

sütőpapírral, majd lapítsuk 

szét a golyócskákat! A 

sütőportól meg fognak 

nőni, úgyhogy ne tegyük 

szorosan egymás mellé. 

180 fokra előmelegített 

sütőben 15 perc készre 

sütjük.  

 

 

 Ana-Maria Cocean 

receptje 
 

A Falunapon készült 

sütemények galériája az 

önkormányzat Facebook 

oldalán, vagy ide kattintva 

azonnal megtekinthető! 

 

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! 

 

 

 

KÖSZÖNET-

NYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton mondunk 

köszönetet 

mindazoknak a 

rokonoknak, 

ismerősöknek, 

barátoknak, 

akik drága 

Édesanyámat 

 

Torma Ferencné 

 Irénke nénit 

 

utolsó útjára 

elkísérték, sírjára 

virágot helyeztek! 

 

Bíró Istvánné /Klári/ 

és a gyászoló család 
 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/November_19.
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_19.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1999
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trinidad_%C3%A9s_Tobago
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://www.mediaklikk.hu/video/dicsoseg-a-hosoknek-1956-14-resz-2/
https://www.mediaklikk.hu/video/dicsoseg-a-hosoknek-1956-14-resz-2/
https://www.mediaklikk.hu/video/dicsoseg-a-hosoknek-1956-14-resz-2/
https://www.mediaklikk.hu/video/dicsoseg-a-hosoknek-1956-14-resz-2/
https://www.facebook.com/pg/nyimkozsegonkormanyzat/photos/?tab=album&album_id=482857812063932
mailto:hivatalnyim@gmail.com
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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 

 

 

 

KATOLIKUS HÍREK 

 

 Örömhír a katolikus hívőknek, és a falu lakosságának is, hogy elkészült az  új 

ajtó a templomra.   Az eredeti, valószínűleg még az 1824-25-ös építéskor került a 

helyére, így időszerű volt a csere. Az új ajtó tölgyfából készült és remélhetőleg jó 

néhány évtizedig fogja szolgálni a nyimi lakosokat. 

 

 Karácsonyi ünnepi szentmise időpontja: 2017. december 24. 17.00 óra 

A Ságvári Református Egyházközség (és Nyimi Leányegyháza) Jelölési/Választási 

Bizottságának tagjai összesítették a gyülekezet „világi” tisztségviselőinek javasolt személyekre 

tett jelöléseket; ezt követően átadták a javaslataikat is tartalmazó jelöltlistát a jelenleg szolgáló 

presbitériumnak. A bizottság tagjai a jelöltektől bekért „nyilatkozatok” alapján véglegesítették a 

presbiteri, illetve a gondnoki tisztre jelöltek végleges és hivatalos névsorát (ABC 

sorrendben):  

Alföldy Zsolt; Alföldyné Mikó Irén; Bálintné Békefi Lívia; Benyes László; Benyes Lászlóné; 

Bódis Ilona; Bódis József; Dancs Ferenc (gondnoki tisztségre is); Herbán Ferencné; 

Horváth Gyuláné; Juhász Károlyné; Krista Zoltán, valamint Molnár Ernőné. 

A tisztségek betöltésére szóló jelöltséget elfogadók bemutatása a november 19-i, Tolerancia 

napi rendezvényünkön történt meg, a ságvári Művelődési Házban! 

*** 

A november 26-i presbiterválasztás nem hivatalos eredménye: (december 12. után emelkedik 

jogerőre) 

Gondnoki tisztség betöltésére kapott felhatalmazást: Dancs Ferenc  

Presbiteri tisztségre: Dancs Ferenc; Benyes László; Bódis József; Krista Zoltán; Bálintné Békefi 

Lívia; Herbán Ferencné; Horváth Gyuláné és Alföldyné Mikó Irén  

Pótpresbiteri tisztségre:  

Benyes Lászlóné; Bódis Ilona; Molnár Ernőné; Alföldy Zsolt és Juhász Károlyné.  

Gratulálunk! 

 

 

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

templomban 

 

 

G Y Ü L E K E Z E T I   P R O G R A M A J Á N L Ó 

  december 2. (szombat) 16:00-tól ökumenikus „adventi gyertyagyújtás” a ságvári 

református templom előtt 

  december 3. 08:30-tól advent (és az egyházi év) I. vasárnapi istentisztelet Ságváron 

 


