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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            
Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa   

 

 

2017. október 

II. évfolyam IX. 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: 
 

Bursa Hungarica 

ösztöndíj 2. oldal 

 

Nyimi Liget kialakítása  

2. oldal 

 

Egy VölgyNYIMuzsika 

Zárókoncert  2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Novemberi 

programajánló 3. oldal 

 

Idősnapi köszöntés 

  3. oldal 

 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

Tisztelt Hírlevél olvasó nyimi 
lakosok! 
Az elmúlt időszak tapasztalatai 
alapján néhány, a településünkön 
közérdeket érintő témáról kell 
szót ejtenünk. Az észrevételeket 
általánosságban fogalmazom 
meg, de azzal a célzattal, hogy 
akinek inge, vegye magára. 
Mindenki el tudja képzelni azt a 
szituációt, hogy például a 
szomszédja vagy ismerőse mindig 
csak kéri a szívességet, de 
sohasem viszonozza, sőt még ki is 
neveti, hogy milyen balek. 

A falu közösségéhez is, akit az 

önkormányzat képvisel, sokan 

fordulnak segítségért, amely 

kérések esetén minden segítséget 

igyekszünk megadni - a törvényes 

lehetőségeket figyelembe véve. 

Tisztességes, jó szándékú 

emberek számára alapvető, hogy 

ha kéréssel fordul valaki felé, azt 

alkalomadtán valamilyen módon, 

- de legalább a szándék 

kimutatásával- viszonozza. Így 

kellene tenni ezt a falu közössége 

felé is. Tehát, ha közösségépítő 

rendezvény, vagy egyéb 

közösségi munka van, akkor a 

falu közössége szempontjából 

jogos elvárás az, hogy akinek 

segítséget nyújtott, az próbáljon 

egy kicsit viszonozni ebből.      

________________________    
A másik jelenség, amire 
szeretném felhívni a figyelmet, az 
az ingatlanok előtti közterületek 
karbantartása. Ez jelenti a 
kerítés és a közút közötti részt 
(járda, zöld terület, csapadékvíz 
elvezető árok). Általános szabály, 
ami néhány évtizeddel ezelőtt 
nem is volt kérdés és mindenki 
természetesnek vette, hogy az 
ingatlantulajdonosnak kell 
rendben tartania. Annak 
érdekében, hogy a falu rendezett 
képet mutasson, ezt a feladatot 
mindenkinek magáévá kell tennie 
  

 
Vedd a nyimit! Saját termesztésű zöldségeink    

 
 
Zöldpaprika                       300.- Ft/kg 
Hegyes erős paprika        50.- Ft/db 

TV. Paprika         150.– Ft/kg 

Almapaprika          200.– Ft/kg 
Vöröshagyma            150.– Ft/kg 
Burgonya        100.– Ft/kg 
Zeller         100.– Ft/db 

Sárgarépa          150.- Ft/kg 

Fehérrépa         500.- Ft/kg 
 
 

 

Az árak a piaci viszonyok, 
és a terméshozamtól 

függően változhatnak! 

  

Érdeklődni az  

Önkormányzatnál lehet 

munkanapokon  

8-15 óráig!  

  

 

Polgármesteri gondolatok 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási napja 

P= Papír; M= Műanyag; Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási napja 

magasra. Ezt fogja tenni az 
önkormányzat is. 
________________________ 
Köztudott, hogy az önkormányzat 
biomassza kazánt használ, amit 
egy, a Társulás által közösen 
használt ágaprítóval lát el 
fűtőanyaggal. Ezzel kapcsolatban 
két dolog van, amire fel kell 
hívnom a figyelmet: az ágaprító 
nem alkalmas indaszerű 
növények darálására, mert 
tönkreteszi. Egyúttal,  a hatékony 
működéshez nagyobb 2-8 cm 
átmérőjű ágak szükségesek. A 
sok kis apró ággal nem tudunk 
mit kezdeni. Ezeket a SIÓKOM 
által üzemeltetett zöldhulladék- 
járat igény esetén elszállítja. 
Amennyiben a zöldhulladék-
szállítást választjuk fontos, hogy 
a gallyakat kötegelni kell, 
1méternél nem hosszabb és 50 
cm-nél nem vastagabb kötegeket 
jelent. Az egészen apró 
zöldhulladékot pedig biológiailag 
lebomló (a szelektív hulladék 
gyűjtésére használt zsákokhoz 
hasonló, de átlátszó) zsákokban 
lehet kihelyezni. A zsákokat 
azokban az üzletekben lehet 
megvásárolni, mint a Siókom-os 
jelölt zsákokat.  Ehhez 
kapcsolódóan kérem a lakosságot, 
hogy az ágakat a zöldhulladék 
szállítási napokon a fentiekben 
leírt módon, vagy az 
Önkormányzattal egyeztetett 
időpontban helyezze ki a 
közterületre. Az egyeztetést 
megteheti az Önkormányzati 
Hivatalban személyesen (Nyim, 
Fő utca 65.), telefonon (84/380-
135), vagy itt 
https://nyim.hu/kapcsolat/ 
Az ágaprító csak egy – egy napra 
áll rendelkezésünkre, így a 
kihelyezett ágak akár hetekig 
csúfíthatják falunkat.  
 

Pistár Péter polgármester 

 

 mindenkinek magáévá kell tennie 
(fűvágás és hóeltakarítás a 
járdán). Az megfigyelhető, hogy 
szégyen-szemre az idősebb 
lakosok nagyobb rendet tartanak a 
portájukon és előtte, mint az 
életerős fiatalok.  
Az önkormányzat személyi 
állományának csökkenése és a 
korlátozott anyagi források nem 
teszik lehetővé, hogy mindenki 
előtt az önkormányzat tegyen 
rendet. Ezt csak jelentős 
adóemeléssel tudnánk felvállalni, 
ami természetesen, nem célunk. 
Kérek mindenkit, hogy tegyen 
azért, hogy rendezett településen 
élhessünk! 
________________________ 
Villamosvezeték alatti fák a 
következő téma, amiről feltétlenül 
szólnunk kell. Mivel mindenhol 
szabad villanyvezetékek vannak, 
a vezetékbe belenövő fák 
folyamatosan áramkimaradásokat 
okoznak, főleg esőzés és viharok 
esetén. Ezeknek a fáknak a 
kivágása, metszése is annak az 
ingatlantulajdonosnak kötelessége 
(a falu közössége felé), akinek a 
tulajdonában, vagy az előtte lévő 
közterületen van a fa. Az EON 
törvény adta lehetősége, hogy a 
vezeték körül két méteres sugarú 
körben az ágakat levágja, 
amennyiben arról az ingatlan 
tulajdonosa nem gondoskodik. 
Mindenki tapasztalta, hogy 
milyen rombolást tudnak végezni. 
A csonkolt, derékba vágott fák 
rendkívüli mértékben rontják a 
faluképet és az 
ingatlantulajdonosnak is csak a 
bosszúságot okozzák. Mindezek 
mellett a faágak eltakarítása is az 
ingatlantulajdonos feladata. Ezzel 
kapcsolatban azt javaslom, hogy a 
magasra növő bokrokat, fákat 
mindenki vágja ki és olyan, fát, 
cserjét, vagy tuját ültessen a 
helyére, ami nem nő olyan 
magasra, hogy elérje a vezetéket. 
Ezt fogja tenni az önkormányzat 
is. 
  

https://nyim.hu/kapcsolat/
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Egy VölgyNYIMuzsika Zárókoncert 

Hulladék-szállítási 
naptár 

2017. november 

  

 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
  

 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási 

napja 

P= Papír; M= Műanyag; Ü= 

Üveg 

Szelektív hulladék szállítási 

napja 

  

 

 

A koncert az időjárás 
függvényében a Nyimi 
Szabadtéri Színpadon, vagy a 
fűtött, felújított Kultúrházban 
valósul meg. Az előző öt 
alkalom tapasztalataiból 
kiindulva: aki kihasználja a 
vissza nem térő alkalmat - 
akár nézőként, akár táncos 
lábú aktív résztvevőként 
látogat el hozzánk - 
mindenképpen kellemes, 
maradandó élményre 
számíthat! A táncház 
szünetében lezajlik a Leadott 
Támogatói Menetlevelek 
kisorsolása is, a szerencsés 
nyertesek ízletes családi  

Egymás mellett cseperedve - Kis ligetben tekeregve 

 

 

 

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az 

esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 

A program keretében olyan 

szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatásban részt 

vevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, 

akik a települési 

önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel 

rendelkeznek, felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos) 

képzésben vesznek részt.  
  

 

 

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 

felsőoktatási hallgatók 

számára a 2017/2018. tanév 

második és a 2018/2019. 

tanév első félévére vonatkozó 

(„A” típusú), illetve a („B” 

típusú) pályázati kiírás, a 

felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánók részére 

elérhető a www.nyim.hu 

weboldalon. 

 Személyes felvilágosítás a 

Nyimi Polgármesteri 

Hivatalban, valamint a 

Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban kérhető 

munkaidőben. 

 
 

A pályázatbeadáshoz a 

Bursa Hungarica 

Elektronikus 

Pályázatkezelési és 

Együttműködési 

Rendszerében (a 

továbbiakban: EPER-

Bursa rendszer) egyszeri 

pályázói regisztráció 

szükséges, melynek 

elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/

palybelep.aspx 

A pályázat fenti 

elektronikus felületen 

történő rögzítésének és a 

kinyomtatott adatlap 

önkormányzathoz 

történő benyújtásának 

határideje: 

2017. november 7. 

 
 

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 

 között kerül sor a  

OKTÓBER 23. ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉS ÉS 

KOSZORÚZÁS 

2017. október 23-án, 

hétfőn 

17.00 órai kezdettel 

Nyim Község 

Önkormányzata az  

1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeit 

felidézve koszorúzással 

egybekötött ünnepi 

megemlékezést tart 

Nyimben.  

Gyülekező a Szent István 

szobornál, ezt követően 

fáklyás felvonulás a 

Büszkeségponthoz.  

 

Ünnepi beszédet mond: 

Pistár Péter polgármester 

 
Nagy tisztelettel, és 

szeretettel várjuk a 

megemlékezőket! 

Örömmel értesítjük a 

lakosságot, hogy 2017. október 

21-én, szombaton folytatódik a 

Nyimi Liget Kialakítása a 

Játszótéren és a mögötte 

húzódó zöldterületen.  A 

rekonstrukció a Mol Zöldövezet 

program keretében, a MOL és 

az Ökotárs Alapítvány 

támogatásával valósulhat meg.  

Az előző alkalommal több, mint 

50 fő önkéntes 

közreműködésével megkezdett 

munkálatok befejezését (padok, 

asztal, híd festése; lengőteke, 

ülőkék kihelyezése, stb.) is 

KÖZÖS ERŐVEL szükséges 

elvégeznünk! Találkozzunk 

2017. október 21-én, 

szombaton 9 órakor! Előre is 

köszönünk minden segítséget! 

Terveink szerint 12-12.30 

magasságára sikerül befejezni 

a munkát, melyet ez 

alkalommal is egy finom 

ebéddel koronázhatunk meg. 

Ezzel azonban nem ér véget a 

program, sőt, kezdetét veszi a 

megérdemelt kikapcsolódás! 

A Nyimi Liget Avatásának 

keretében Pistár Péter 

Polgármester ünnepi beszédét, 

ünnepi koccintás, majd az 

Időkapszula elhelyezése 

követi. 

Ezt követően kezdetét veheti a 

tényleges felavatás: az újonnan 

kialakított sportpályák 

ünnepélyes használatba 

vételére a Liget Bajnokság 

keretében kerül sor: Petanque 

verseny a felnőtteknek.  

Lengőteke verseny a 
gyerekeknek. A 
bajnokságokra 2 fős 
csapatokkal lehet nevezni 
Babodiné Csík Beátánál. 
A versenyek és az 
eredményhirdetés után 
17:00 - kor kezdetét veszi 
az  
Egy VölgyNYIMuzsika - 
népzenei koncert, 
néptáncbemutató és 
Táncház komplex 
programsorozat 
Zárókoncertje, a Hanga 
Banda Koncertje és 
Táncháza a Kultúrházban.  

 
 

Szeretettel várunk 
Mindenkit! 

 

Annak, aki esetleg még nem 

talált el Nyimben az Egy 

VölgyNYIMuzsika - Népzenei 

koncert, Néptáncbemutató és 

Táncház komplex 

programsorozat 

rendezvényeire, most 

szombaton nyílik erre utoljára 

lehetősége! 

2017. október 21-én, 17:00 - 

kor veszi kezdetét az Egy 

VölgyNYIMuzsika - Népzenei 

Koncert Néptáncbemutató és 

Táncház komplex 

programsorozat 

Zárókoncertje, a Hanga 

Banda Koncertje és Táncháza 

vacsorában  részesülnek.   
Kérjük, aki rendelkezik ilyen 
menetlevéllel, ha személyesen 
nem is tud eljönni, a 
menetlevelet juttassa el erre az 
alkalomra! A szombat délutáni 
rendezvény a Nemzeti Kulturális 
Alap Halmos Béla Program 
Ideiglenes Kollégiumának 60%-
os támogatásával, a Nyimi 
Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület, valamint Nyim 
Község Önkormányzatának 
közreműködésével valósul meg.  
Szeretettel várunk Mindenkit! 
...Ezt most tényleg nem érdemes 
kihagyni. 
 

http://www.nyim.hu/
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Receptajánló– válogatás a falunapi süteményekből 

Szezám tárulj! 
Karamellel töltött 

szezámmagos golyók 
 

Massza hozzávalók: 
30 dkg búzadara, 20 

evőkanál forró tej, 40 dkg 
porcukor 

30 dkg margarin, 1 nagy ek 
cukrozatlan instant kávé, 2 

ek víz 
1 kiskanál vanília aroma 

10 dkg apróra tört/vágott dió 
kb. 40 dkg darált háztartási 
keksz, 5-10 dkg szezámmag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gaál J. Anna receptje 
 

Töltelék hozzávalók: 
12.5 dkg cukor, 2 ek víz , 75 

ml habtejszín/főzőtejszín, 
20%-os, 2.5 dkg vaj, nem 
margarin, 2-3 csipet só. 

 
 

 

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, 
fellépés-műsoradás, hangtechnika 

LOMTALANÍTÁS 
 

Nyim Község 

Önkormányzata  

2017. október 24-én 

(kedd)   
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 

iIngatlanok elé. 

A meghirdetett 

időpont előtt a 

lomokat TILOS 

közterületre pakolni! 

A jelzett napon 8.00-

16.00. óra  között 

kerül sor a lom 

elszállítására. 

 
TILOS kitenni: 

veszélyes hulladékot, 

(háztartásban 

keletkezett 

göngyölegek, festékes 

dobozok, vagy 

műanyag flakonok, 

hígítók, vagy azok 

kiürült göngyölegei, 

permet-vagy 

növényvédő szerek, 

azok dobozai, 

flakonjai, régi elemek, 
gumi háztartási 

hulladékot, építési 

törmeléket, 

zöldhulladék, 

újrahasznosítható 

lomot. 

Kérjük, ha szóródó 

lomot 

pakolnak ki, azt 

lehetőség 

szerint tegyék zárt 

zsákba, hogy óvjuk 

közterületeink 
tisztaságát! 

A lomtalanítás 

befejeztével a házak 
előtt lévő járdaszakasz 

takarítása az 
ingatlantulajdonos 

feladata! 

  

 

 

Novemberi programajánló- Férfinap 

A falu időseit köszöntöttük 

A búzadarát eloszlatjuk egy széles 
aljú edényben, a tejet forróra 
melegítjük, egyenletesen eloszlatva 
rákanalazzuk (nem keverjük össze), 
lefedjük, tíz percig állni hagyjuk. 
Azalatt, ha nem szobahőmérsékletű, 
akkor a vajat langyosra, (de nem 
teljesen folyósra) melegítjük (mikro, 
vagy gőzölés), ezzel párhuzamosan a 
diót serpenyőben megpirítjuk. A kissé 
olvadt vajat a tejes darához tesszük, 
elkeverjük, majd a kb. 2 ek vízben 
feloldott instant kávét és a vanília 
aromát is hozzátesszük, homogénre 
keverjük. Ezután hozzáadjuk a cukrot, 
fakanállal, majd kézzel alaposan 
összekeverjük.  Ehhez hozzá jön a 
megpirított, kihűlt dió, keverünk, 
majd hozzáadjuk a kekszet is, 
amennyit felvesz (ne nagyon tapadjon 
a kézre, de azért túl tömör se legyen, 
mert a hűléssel még szilárdulni fog. 
Tipp: formázzunk egy próbagolyót). 
Míg pihen, elkészítjük a tölteléket: 
Vastag falú lábasba tesszük a cukrot, 
hozzákeverjük a vizet. Közepes tűzön 
melegítjük, míg a cukor felolvad. 
Arany barnára karamellizáljuk. Ezzel 
párhuzamosan megpirítjuk a szezám 
magot (mehet a diós serpenyőben ;)) 
Amikor a karamell már szép 
aranybarna és homogén, félre- 
 
 

 

húzzuk, folyamatos keverés 
mellett lassan  hozzáadjuk a 
tejszínt, a vajat és a sót. 
Előfordul, hogy összerándul, 
ez nem jelent gondot: 
Visszatesszük a tűzhelyre, és 
alacsony hőfokon 
folyamatos keverés mellett 
homogenizáljuk.  Míg a 
szószunk hűl, a masszából 
nagyobb-gesztenye méretű 
kisgömböcöket gyártunk; a 
közepüket ujjunkkal kifúrva, 
kissé kilazítva megágyazunk 
a karamellszósznak. A 
lyukas kisgömböc az egész 
golyó háromnegyedét teszi 
ki, fala kb. 0.5 cm vastag.  A 
langyos szószt vastag, vágott 
sarkú nejlonba/habzsákba 
kanalazzuk, majd a 
golyókba töltjük. Ezután 
elkészítjük a gömböcök 
sapkáit, az illesztéseket 
ujjunkkal eldolgozzuk, majd 
nedves tenyérrel óvatosan 
golyóvá hengergetjük az 
egészet és rögtön 
beleforgatjuk a pirított 
szezámmagba.  

 

A Nemzetközi Férfinapot 

1999 óta ünneplik szerte a 

világban november 19-én.  

A nemzetközi férfinap célja, 

hogy a fiúk és férfiak 

egészségére hívja fel a 

figyelmet és hangsúlyozza a 

nemek közötti egyenlőséget.   
Ez egy olyan alkalom is, 
mely elítél minden, a férfiak 
ellen szóló diszkriminációt 
és hangsúlyozza az elért 
eredményeiket a férfiak 
hozzájárulását a közösség, a 
család, a házasság és a 
gyerekekkel való 
törődésben, valamint 
elismeri a közösségben 
betöltött nélkülözhetetlen 
szerepüket. 
 

A Nemzetközi Férfinapot 

ünneplik Trinidad és 

Tobagóban, Jamaicában, 

Ausztráliában, az Amerikai 

Egyesült Államokban, Új-

Zélandon, Pakisztánban, 

Haitin, Szingapúrban, Máltán, 

Dél-Afrikában, Kínában és az 

Egyesült Királyságban….,és  

természetesen 

NYIMBEN is!  

 

A Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

rendezésében tartandó 

férfinapi bálon  
 2017. november 18-án  

a zenét az Ikarusz együttes 

szolgáltatja. 

 

A vacsora ára 1200Ft/fő  
 

 

 

 

 

 

 

 

Részletek hamarosan… 

 

A tavalyi képgaléria az 

önkormányzat facebook 
oldalán megtekinthető! 

 

 

Idén is meghitt hangulatban telt 
Nyim Község 
Önkormányzatának a Nyimi 
Hagyományőrző Egyesület és 
más önkéntes segítők 
közreműködésével zajló 
Nyugdíjas Találkozója. A 15 
órától érkező vendégeket 
szépen feldíszített asztal várta a 
nemrég felújított 
Kultúrházban  Pistár Péter 
Polgármester Úr az egybe- 

gyűltek köszöntését követően Sütő 
András megható szavaival 
köszönte meg az ifjabb generációk 
nevében az idősebb korosztály 
értük hozott, fáradságos munkáját. 
A generációk örömteli találkozását 
erősítette a Ságvári Rokolya 
Citerazenekar és Néptánccsoport 
igényesen összeállított, szépen 
előadott énekes- táncos- citerás 
műsora, melyet ez úton is 
köszönünk! 

 A műsort ízletes húsleves; 
tokány, majd - a többek szerint is 
felejthetetlen - Nyimi 
Sütemények követték. A délután 
során Ulrich Tamásék zenekara 
lágy,  nosztalgikus hangulatú  
muzsikával szolgált, melyre 
várakozáson felüli szép 
számban  keltek táncra a 
jelenlevők. Köszönjük, hogy 
eljöttek, Isten Éltesse Önöket! 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
http://www.nosalty.hu/alapanyag/habtejszin
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.facebook.com/nyimkozsegonkormanyzat/
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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– Nyim református gyülekezeti tagok figyelmébe 

 

 

 

Mindenszentek ünnepe, halottak napja: virág a sírokon – az emlékezés virágai… 

 

Virágok a sírokon, szelíden pislákoló mécsesek a temetőkben, mely alkonyatkor 

nyugodttá, békéssé varázsolják a sírkerteket. 

Emlékezünk... Ez most a csendes ima, és az emlékek felidézésének időszaka… 

 

Ez alkalomból 2017. október 29-án vasárnap 9.00. órától római katolikus szentmise veszi 

kezdetét az elhunytak tiszteletére Nyimben! 

Október 29-én, vasárnap, 14:00-kor istentiszteletünkön (a reformáció emléknapját megelőző 

vasárnapon, reformáció vasárnapján) az újborért – s nem mellesleg az 500 éve világhódító 

útjára indult reformációért – adunk hálát istentiszteletünkön; ezt követően leplezzük le azt az 

emléktáblát, amelyet a reformáció félezer éve előtt tisztelegvén állít leányegyházunk.  

Az úrvacsorai jegyek felajánlását kérjük – hálásan köszönjük! 
A felajánlott jegyeket Alföldy Zsolt presbiterünknek lehet átadni (vele előre egyeztetett 

időpontban), legkésőbb október 29-e, vasárnap délig! 

 

 
 

(A MRE Zsinatának döntése alapján gyülekezeteink a reformáció hónapjának utolsó 

vasárnapján befolyt perselypénzeiket egy, a Zsinat által jóváhagyott s támogatott gyülekezeti 

célra ajánlják fel. Legyen ez az adomány a reformáció ünnepéhez méltó egyéni és közösségi 

áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének újabb szép példája. 

Kérjük tehát a testvéreket: ennek ismeretében ajánlják fel adományaikat!) 

Október 31-én, kedden, 16:00-tól veszi kezdetét (református gyülekezetünk szervezésében) a 

„Biblia és Reformáció” kiállítás megnyitója a ságvári Művelődési Házban; azt megelőzően 

(október 28-29-30-án) pedig a Kiliti Református Közösségi Házban lesz megtekinthető!  

 

Október 31-én, kedden – a reformáció emléknapján –, az Ádándi Református Egyházközség 

templomában, 17:00-tól kerül sor a Dél-balatoni Református Régió közös istentiszteletére 

(minket is szeretettel hívnak és várnak ádándi testvéreink)  

A Magyarországi Református Egyház „kebelbeli” gyülekezeteiben – így a Ságvári Református 

Egyházközség Nyimi Leányegyházában is – esedékes az általános tisztújítás. 

 Presbitériumunk évadkezdő gyűlésén megnevezte az általa 3 főben meghatározott 

Jelölési/Választási Bizottság tagjait, akik elfogadták felkérésünket, és vállalták a 

presbiterválasztás lebonyolítását gyülekezetünkben!  

A megbízottak a következők: Papp Gyuláné Kiss Mária bizottsági elnök, valamint Bozsoki-

Sólyom János, Somi Leventéné Kilhoff Ágnes bizottsági tagok.  

A Jelölési/Választási Bizottság tagjai ebben a hónapban folyamatosan keresik fel gyülekezetünk 

tagjait, hogy a részletek felől tájékoztassák az érdeklődőket. 

 A presbiter- és gondnokválasztás időpontja és helyszíne: november 26-a, ságvári 

református templom. (vasárnapi istentiszteletünk keretében kerül sor a Választói Közgyűlésre; 

a választásban azon testvéreink vehetnek részt, akik szerepelnek a gyülekezet Választói 

Névjegyzékében!)  

Bozsoki-Sólyom János 

 


