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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. december  

III. 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: 
Programkavalkád 

decemberben is  2. oldal 

Egészségrovat  2. oldal 

Befejeződött a közvilágítás 

korszerűsítése 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Már semmi sem szent! 

   3. oldal 

Adj vért! Életet adhatsz! 

   3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

Ismét eltelt egy év…  

Kedves Nyimiek! 

Eljött a számvetés időszaka. Ilyenkor az ember visszatekint és összefoglalja az elmúlt 

hónapokban történteket. Én is megteszem ezt a település vonatkozásában. Természetesen egy 

település esetén vannak nagyon sikeres és kevésbé jól sikerült események, de hát az 

önkormányzatot is emberek alkotják. Alapvetően sikeresnek mondható a 2018-as esztendő 

több szempontból is. Sikerült a vis maior helyreállításokat eredményesen lezárni.  

Természetesen tudjuk, és törekszünk is arra, hogy olyan utakat tudjunk létrehozni, amiben az 

esőzések nem okozhatnak kárt. Sajnos ehhez nagyon sok pénzre van szükség. Egyelőre, 

számunkra finanszírozás szempontjából elfogadható pályázati lehetőség még nem nyílt meg, de 

nem adjuk fel! Ugyancsak nem könyvelhetjük el teljes sikerként, hogy a felelős kutyatartásra 

rávegyük a településen élők egy részét. Alapelv, hogy senki sem retteghet közterületen mások 

felelőtlensége miatt! Ezért a kóbor ebeket begyűjtjük és a gazda költségére elszállíttatjuk.  

De, hogy vidámabb témáról is essen szó, kimondhatjuk, hogy minden önálló és 

együttműködésben szervezett programunk sikeresen lezajlott. Itt ragadom meg az alkalmat, 

hogy köszönetet mondjak a civil szervezeteinknek, hogy tevékeny részvétellel a falu kulturális 

és egyéb tevékenységeinek szervezésében, bonyolításában közreműködtek. Gondolok itt a 

farsang, nőnap, férfinap, a falutakarítás, falunap rendezvényeinkre, és nem utolsó sorban a 

Nemzeti Regattán történő megjelenésünkre. Köszönet a Faluszépítő, a Hagyományőrző és 

Kulturális, valamint a Polgárőr egyesületeinknek a segítségért. Ugyanígy a Nyimi Ökoközösség 

azon tagjait is köszönet illeti, akik tevékenyen vettek részt a település életében idén is, 

bekapcsolódtak az árvízkárok felszámolásába, vagy a társadalmi munkákba. 

Idén megvalósult programjaink felsorolásszerűen: az egyik legsikeresebb rendezvény a 

farsang, ami az idén újra sok- sok gyereket és felnőttet vonzott, köszöntöttük a nőket, és az 

anyákról is megemlékeztünk. Ezt követően a Nemzeti Regattán országosan is megismerték 

Nyim nevét, de az igazi siker az volt, hogy olyan egyedülálló csapat volt a nyimi, amit nem csak 

a zsűri értékelt 50 település közül első, és második hellyel, hanem az ott levő települések 

képviselői is…nem győztük a dicsérő és elismerő szavakat hallgatni minden felől. Hihetetlen 

élmény volt, mindenki büszke volt arra, hogy NYIMInek mondhatta magát, és viselhette a Nyimi 

betyáros pólót. Ez az igazi elismerés... Köszönöm mindenkinek a részvételt és biztatok minél 

több Nyimit, hogy vegyen részt szereplőként, szervezőként a 2019-es Regattán (részletek 

hamarosan a  következő hírlevelében). Ezt követte júliusban a Falunap mászó-fallal és egyéb 

látványos programmal kiegészítve. Ősszel jó hangulatú szüreti felvonulás és teltházas férfinapi 

bál várt ránk, nagyon színvonalas előadás kíséretében. Bábelőadás kereten belül megérkezett a 

Mikulás, és mézeskalácssütéssel készültünk a Karácsonyra… 

Idén sem pihent a képviselő- testület. Számos- munkaterv szerinti- rendes és rendkívüli testületi 

üléseken hoztunk határozatokat, és alakítottuk a helyi igényekhez, illetve a jogszabályi 

változásokhoz rendeleteinket. Ezúton is köszönöm a testület munkáját, testületi termen belül és 

azon kívül is! Igyekeztünk támogatással is enyhíteni a lakosság terheit, úgy, mint szociális 

tűzifa, iskolakezdésre/nyugdíjasoknak nyújtott támogatás, gyümölcsfák osztása a fásítási 

programban… 

Címszavakban a legfontosabb eredmények és beruházások: 
Folytattuk a közmunkaprogramot: fóliaépítéssel és gyümölcsfa telepítéssel. 

Elkészült a rendelő felújítás a hivatali épületrésszel együtt, beleértve a teljes víz, szennyvíz, 

villamos- rendszer kiépítése, és napelemek kerültek az épületre. A rendelő teljesen új EKG,  

vérnyomásmerő berendezést, és új vizesblokkot is kapott. 

A teljes településen megújult a közvilágítás (lsd. 2. oldal), felújításra került a temető is, hogy 

méltóképpen emlékezhessük szeretteinkre. Ezúton is kérek mindenkit, hogy vigyázzunk a temető 

tisztaságára, és tartsuk fenn jelen állapotát!  

A felújítások sora nem áll meg! Folytatjuk a megkezdett utat! 

Sikeresen elindult két EFOP- os pályázatunk, ahol a humán erőforrás fejlesztés mellett, irodai 

infrastruktúrára is szert tett a település (pl. számítógépek, bútorok.) Nem elhanyagolható az 

sem, hogy a programok keretein belül 4 új munkahelyet sikerült teremteni a településen belül. 

A kolléganők nagy segítséget jelentettek a mindennapjainkban, amit ezúton is köszönök nekik! 

Fontos megemlíteni a társadalmi munkában megújult kuglipályát, amihez magánszemélyeken és 

vállalkozókon túl az önkormányzat biztosította az építőanyagot. 

A számtalan beadott pályázat közül, már biztosnak látszik, hogy jövőre megújulhat egy BFT- 

s pályázat keretén belül a “Patak Park” Fő út és Kossuth utca közötti része. Ezenkívül még sok 

olyan terv van a következő időszakra,  amitől szebb és élhetőbb lesz Nyim!  

Kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet! 

Barátsággal:     Pistár Péter 

polgármester 

VEDD A NYIMIT! 

 

Nyim Község 

Önkormányzatánál 

saját készítésű  

savanyúság, lecsó és 

paradicsomlé 

kapható! 

 

Érdeklődni az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet 

személyesen,  

vagy az alábbi 

munkaidőben hívható 

telefonszámokon:  

 

84/380-044,vagy 

06/70/341-0007 
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Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Nyimben 

Programkavalkád decemberben is 

Lelki egészség – stresszmentes karácsony 
 
 

 

 

Advent az ünnepi készülődés 

időszaka, így decemberben mi 

sem tétlenkedtünk, hiszen 

mindkét hétvégén 

gyermekzsivajtól volt hangos 

a Kultúrház. A Könyvtár 

szervezésében december 9-én 

A Tekergő Bábszínház 

előadását láthatták kicsik és 

nagyok a Furfangos Mikulás 

címmel. A műsor után a 

Mikulás is megérkezett, és a 

gyermekeknek csomagokat is 

hozott, melyek elkészültéhez 

anyagiakban, a szülőkön 

kívül 

 
 

Nyim Község 

Önkormányzata, valamint a 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület is 

hozzájárult. Támogatásukat 

ezúton is köszönjük!  

December 15-én 15:00 órától 
a szorgos kezeké volt a 

főszerep, hiszen mézeskalácsot 

sütöttek, díszítettek a 

gyermekek, felnőttek. Nagyon 

kreatív csapat gyűlt össze, 

szebbnél szebb alkotások 

születtek, melyekből kedvük 

szerint ehettek, és haza is 

vihettek a vállalkozó kedvű 

érdeklődők. A rendezvény az 

EFOP-1.5.2-16-2017-00006 

„Közösen a jövőnkért – 

komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére 

Siófok térségében” elnevezésű 

projekt szervezésében jött létre. 

 

projekt szervezésében jött 

létre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programoknak azonban 

nincs vége, hiszen 

December 21-én 18:00 

órakor Karácsonyi 

Koncertet tartunk a 

Kultúrházban, melyre 

szintén sok szeretettel 

várunk minden kedves 

érdeklődőt! 

 

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  

A szeretet ünnepe előtti 

készülődés időszaka a 

legtöbbünk életét feszültséggel 

tölti el. Az ajándékvadászat, a 

közös vacsorákra és ebédekre 

való előkészülés és az 

otthonunk feldíszítése nagy 

stresszel jár. Ahhoz, hogy 

nyugalomban teljen az ünnep, 

érdemes megfogadnunk néhány 

jó tanácsot. A túlterhelt 

időszakban hajlamosak 

vagyunk túlbonyolítani 

mindent. Ez érvényes az 

ajándékokra, a díszítésre, az 

ételekre, sütikre is. Elég 

mindenből egyfélét vásárolnunk 

és készítenünk! A stresszt az 

okozza, ha többet vállalunk, 

mint kellene. Osszuk fel a  

a teendőket, készítsünk egy 

listát, és amikor kész 

vagyunk valamivel, 

egyszerűen csak pipáljuk ki! 

Vegyünk ki egy szabadnapot 

és az elkészült listával járjuk 

végig a legfontosabb 

üzleteket. Ha hétköznap 

intézzük el a bevásárlást, 

gyorsabban végezhetünk, 

ráadásul ilyenkor kevesebb 

ember is járkál a boltokban 

és a bevásárlóközpontokban. 

Karácsonyfát érdemes a 

családnak együtt feldíszíteni, 

főként, ha már nagyobbak a 

gyermekek. Vonjuk be őket 

minél több teendőbe. A 

teendők végzése közben 

teremtsünk magunknak 

 

Nagyot mertünk álmodni 

Nyimben….ugyanis ezek 

a korszerű „okoslámpák” 

képesek a közeljövőben 

térfigyelő kamerák, 

díszvilágítás,  vagy az 

okos közmű merők 

adatainak fogadására. 

Bízunk benne, hogy a 

technológiai fejlődés 

mindannyiunk 

megelégedésére szolgál 

majd, együtt leszünk 

büszkék, mit hagytunk 

örökül az utókornak. 
 

 

"én időt", minimum 20 
percet, amikor ki tudunk 
kapcsolni, 
olyasvalamivel 
foglalatoskodunk, ami 
ellazít. Még, ha úgy is 
érezzük a forgatagban, 
hogy erre nekünk nincs 
időnk, ne hagyjuk ki ezt 
a lépést! Hogy miért? 
Ha megengedünk 
magunknak egy kis 
feltöltődést, utána 
kétszer olyan 
hatékonyan, újult erővel 
foghatunk bele a 
dolgainkba! Kívánjuk, 
hogy mindenki őrizze 
meg nemcsak testi, 
hanem lelki egészségét, 
békéjét karácsonykor is! 

 

 
A napokban fejeződik be a 

közvilágítás korszerűsítése 
településünkön.  

A beruházás következtében 

megújult a teljes elektromos 

hálózat, néhány kültéri lámpa 

áthelyezésére került, és 

további 10 lámpatest  világítja 

meg majd Nyim közterületeit.  

A lámpák programozottak, az 

energiapazarlás elkerülése 

érdekében nem alkony 

kapcsolóval működnek, 

hanem éjjel 01 és 03 óra 

között a teljesítmény felére 

van visszavéve.  

 

Tájékoztatjuk a 

lakosságot, hogy  

Nyim Község 

Önkormányzati 

Hivatala 

2018. december 27- 

2019. január 01. között  

zárva tart.  

 

A Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban a két ünnep 

között ügyeletet 

biztosítanak! 

Internet átállás 

A korábbi 

internetszolgáltató 

részére a világháló 

elérési eszközök 

visszajuttatása 

megtörtént december 

14-én.  

A felhasználók 

számára előzetesen 

közzétett útmutató 

szerint az új modem 

saját kezűleg is 

beüzemelhető. 

Amennyiben mégis 

hibát tapasztalnak, a 

 Technotel Kft. várja 

a lakosság 

esetlegesen felmerülő 

kérdéseit, problémáit 

az interneteléréssel 

kapcsolatban az 

alábbi 

MUNKAIDŐBEN 

hívható 

telefonszámok 

valamelyikén: 

06203882821 

06303882821 

06703882821 

 

 

A fejlesztés elsődleges célja 

az energiatakarékos 

működtetés, hiszen a 

megtakarításból vált 

finanszírozhatóvá a 

beruházás.  
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Receptajánló– Lencsefazék füstölt hússal, kolbásszal 

 

 
 

 

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! 

Már semmi sem szent! 
 

Adj vért! Életet adhatsz! 
 

  

 
 

ő
p
o
n
t
:
2
0
1
8

 

 

 

Hozzávalók 
 

1 kg füstölt hús 

egész fekete bors 

2 nagy fej vöröshagyma 

szegfűszeg 

2 db sárgarépa 

60 dkg lencse 

1 csokor vegyes zöld fűszer 

só 

2 pár debreceni kolbász 

 

Felöntjük kétszeres 

mennyiségű vízzel, 

megsózzuk, hozzáadunk 

néhány szem fekete borsot, és 

felforraljuk. Ezután közepes 

lángon, lefedve 20 percig 

főzzük. 

A húst kiszedjük a főzővízből, 

és falatnyi darabokra vágjuk. 

A kolbászokat megszurkáljuk 

villával, majd a lencséhez 

adjuk a hússal, továbbá annak 

3 dl főzővizével együtt, és kis 

lángon további 20 percig 

főzzük. 

Jó étvágyat kívánunk! 

 
forrás:mindmegette.hu 

Elkészítés 

 

A megtisztított húst 2 órára hideg 

vízbe áztatjuk.  

Közben néhányszor lecseréljük a 

vizet. Azután leszűrjük a húst, 

lábasba tesszük, és felöntjük 

annyi vízzel, amennyi ellepi. 

Hozzáadunk néhány szem egész 

fekete borsot, és közepes lángon 

kb. 2 órán át főzzük. 

A meghámozott, félbevágott 

hagymákba néhány darab 

szegfűszeget szurkálunk, majd 

kuktafazékba tesszük őket a 

megtisztított répával, az átöblített 

lencsével, továbbá a zöldfűszer-

csokorral együtt. 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a WiFi4EU – 

„Ingyenes Wi-Fi az 

európaiak számára” 

programban 

 

A 

kezdeményezés  célja, 

hogy az EU-ban 

2020-ig 2020-ig 

6000-8000 közösség 

számára biztosítson 

ingyenes nyilvános 

Wi-Fi kapcsolatot az 

állampolgárok és a 

látogatók számára. 

A kezdeményezéshez 

120 millió 

eurós juttatást 

irányoztak elő,  amely 

elsősorban a  CEF 

Telecom európai 

összekapcsolódási 

eszközéből 

származik. 

 

Nyitott az EU összes 

tagállamának és az 

EGT- országok 

(Norvégia és Izland) 

állami szerveinek. 

 

 
 

 

A kijelölt 

önkormányzatok 

15 000 eurós 

utalványt kapnak 

arra, hogy egy 

működő  

 

Wi-Fi hotspotot 

telepítsenek az 

utalvány 

megszerzését 

követő 1,5 éven 

belül. 

  
 

Biztosan szinte mindenki 

hallotta már a szállóigévé 

vált mondatot: „Aki vért ad, 

életet ad!” Nagyon fontos, 

hogy elegendő vérkészlet 

álljon rendelkezésre 

műtétekhez, baleseti sérültek 

ellátásához, 

vérkészítményekre, 

transzfúzióra szoruló 

betegek kezeléséhez. 

Egyetlen véradással három 

betegen segíthetünk: a levett 

vérből plazmakészítmények, 

vörösvérsejt- és vérlemezke-

koncentrátum készül.  A 

véradást egy orvosi vizsgálat 

előzi meg, ahol a 

vizsgálóorvos dönti el, hogy 

végül adhat-e vért a 

jelentkező.  

 

Nyimben hagyományosan több 

rendezvényhez is kötődik 

véradás, ám nagyon fontosnak 

tartjuk, hogy a szeretet ünnepe 

előtt minél többen részt 

vegyenek a Kultúrházban 

megrendezett eseményen. Ez 

idén december 18-ra esett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsony előtt az év többi 

részéhez képest talán 

mindannyian erőssebben 

érezzük szívünkben a 

melegséget, mely embertársaink 

felé fordít bennünket, jobban ki 

tudjuk fejezni segítő 

szándékunkat. 

 

 

A Vöröskereszt nyimi 

szervezetzének tagjai már 

délben nekiálltak a finom 

vadas elkészítéséhez, melyet 

tésztával kínáltak az 

egészségügyi dolgozóknak és 

a véradóknak. Délután 16.00 

órától egész más arculatot 

kapott a Kultúrház, ahol 

komplett véradó állomás 

került berendezésre.  

Nem késlekedtek a véradók 

sem, kellemes hangulatban 

telt az idő, s Varga László, a 

Vöröskereszt területi 

képviselője szaloncukorral is 

kedveskedett a donoroknak, 

aki közel húszan voltak.  

Köszönet mindenkinek, aki 

ily módon segítette 

embertársait! 

 

 

 

Sajnálattal tájékoztatjuk a 

lakosságot, hogy a szociális 

kiosztásra szánt 

gyümölcsfákat aljas 

ember(ek) 

eltulajdonították az 

Önkormányzat területéről. 

A tolvaj és az orgazda is 

számíthat a falu 

megvetésére! Hiába bízik 

abban, hogy senki nem tudja 

rábizonyítani, honnan lett új 

gyümölcsfája, de nem lehet 

sokáig Nyimben titokban 

tartani az ehhez hasonló 

cselekedeteket! 

 
 

Kérek mindenkit, hogy 

figyeljünk jobban 

egymásra!  

 

Ne hagyjuk, hogy a 

tolvajok helyet 

kapjanak közöttünk!  
 

 

Kevés olyan aljas dolog 

van, mint szegény 

embertől lopni… 

 

 

Pistár Péter polgármester 
 

 

 

Aljas, semmirekellő 

emberek még egy olyan 

összetartó közösségbe is 

befészkelik magukat, 

mint a mienk! 
 

 
Újabb pályázatot  

nyert Nyim 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Apróhirdetés 

*Eladó 1500m2-es 

építési telek, Nyim 

Rákóczi utca 7/b. 

Érdeklődni lehet: 

84/312-537; 30/3765452 

*** 

 

*Eladó 3 szintes 130 m2-

es családi ház, 440 m2-

es telken Nyimben: érd: 

06 30 322 1818  

 

* Eladó építési telek, 

három fázisú villamos 

csatlakozással, gáz 

bekötéssel, vízbekötéssel 

Nyimben. Meglévő 

melléképületek 

felújításra, vagy bontásra 

szorulnak, jó állapotú 

téglaboltozatos pince is 

található az 

ingatlanon.:érd: 06 30 

322 1818  

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 

IMPRESSZUM: 

Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Megjelenik online terjesztésben a 

feliratkozók részére email útján, 110 példányban nyomtatva Nyim község háztartásaiba történő 

eljuttatással, az önkormányzati weboldalon (www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat hivatalos facebook 

oldalán (facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. Felelős szerkesztő: 

Pistár Péter polgármester    

Református ünnepi alkalmak-2018. december 

DÁTUM HELYSZÍN PROGR. ELNEVEZÉSE 

12.22. (Szo) 16
30

 Ságvár, művház Gyermekek karácsonya 

12.23. (V) 16
30

 Kiliti (ref) közház Gyermekek karácsonya 

12.25. (K) 08
30

 Ságvár (ref) templom karácsony I. napi it (úv) 

12.25. (K) 10
00

 Kiliti (ref) templom karácsony I. napi it (úv) 

12.25. (K) 14
00

 Nyim (ref) templom karácsony I. napi it (úv) 

12.25. (K) 15
30

 Kiliti (MMSz) IdOtth karácsony I. napi it (úv) 

12.26. (Sze) 08
30

 Ságvár (ref) templom karácsony II. napi it (úv) 

12.26. (Sze) 10
00

 Kiliti (ref) közház karácsony II. napi it 

12.30. (V) 08
30

 Ságvár (ref) gyülterem kar. utáni I. vasárnapi it 

12.30. (V) 10
00

 Kiliti (ref) közház kar. utáni I. vasárnapi it 

12.31. (H) 16
00

 Ságvár (ref) gyülterem óévi hálaadás (koccintás) 

12.31. (H) 17
00

 Kiliti (ref) közház óévi hálaadás (koccintás) 

19.01.01. (K) 08
30

 Ságvár (ref) gyülterem újévi könyörgés 

19.01.01. (K) 10
00

 Kiliti (ref) közház újévi könyörgés 

egész hónapban Kiliti (ref) templom/közház fix gyülekezeti bibliaórák 

egész hónapban Kiliti (ref) közház fix „vasárnapi iskola” 

 

Értesítjük a lakosságot, 

hogy az önkormányzati 

épület felújítása miatt az 

alábbi változások 

várhatók. Várható 

átadás: 2019. január vége   

*a háziorvosi rendelés 

átmenetileg szünetel 

Nyimben, a falugondnoki 

szolgálat keretében, minden 

kedden 10.15. perckor busz 

indul a ságvári rendelőhöz, 

ahol a háziorvos fogadja a 

betegeket.  

 

*Könyvtár a megszokott 

időpontban nem 

látogatható. Igény esetén a 

következő telefonszámon, 

illetve Messengeren, 

Viberen a könyvtáros 

elérhető: Peitli Franciska: 

06/70 424-6139 

 

*A polgármesteri 

fogadóóra a megszokott 

időpontban szünetel. 

Bármilyen probléma 

esetén, a 06/30 251-1724-as 

telefonon egyeztetett 

időpontban Polgármester 

Úr a lakosok 

rendelkezésére.  

 

Katolikus miserend Nyimben: 

December 24. (hétfő) - 17:00 órakor 

További programok: 

Népi Betlehemes Ságváron: december 22. (szombat) 9:30 órakor a templomban, előadja 

a Kákics Együttes 

Népi Betlehemes Kilitin: december 22. (szombat) 11:00 órakor a templomban, előadja 

a Kákics Együttes  

 

„Hiszek benne, hogy úgy fogom szemlélni ezt az új évet, mintha a következő 365 nap most 

peregne le először a szemem előtt - meglepetéssel és csodával fogom nézni a körülöttem lévőket, 

örömmel fedezve fel, hogy mellettem vannak, s megosztozunk a szeretet nevű valamin, amiről 

ugyan sokat beszélünk, de kevésbé értjük.” 

 

Paulo Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

Megerősítésre került a következő négy évre  a Nyimi Római Katolikus Egyházközség 

képviselő-testülete. Egyházközségünk a Siófok - Kiliti, Szent Kilit plébánia filiája.   

Plébánosunk Dr. Gárdonyi Máté, aki nagy gondossággal óvja és fejleszti a maroknyi 

közösséget.  

 

A testület névsora 

Frikton Ferencné  

Weifenbach Tivadar 

Pistár Péter - templom atya  

 

 

 

Ezúton köszönjük meg Olvasóink egész éves  

hűségét hírlevelünk iránt! 

Szeretetben, sikerekben, gazdagságban 

BOLDOG ÚJ ÉVET Kívánunk! 

 

Nyimi Hírlevél Szerkesztősége 

 

tel:06%2030%20322%201818
tel:06%2030%20322%201818
tel:06%2030%20322%201818
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://www.youtube.com/watch?v=pBWzAxdVZLA
http://kakics.eu/

