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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. január  

IV. évfolyam I. 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: 
Elűztük a telet  

Nyimben   2. oldal 

Egészségrovat  2. oldal 

Imázsfilm készül Nyimről

   2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

EFOP Projektek 3. oldal 

Márciusi  

programajánló 3.oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

4 éves a Nyimi Hírlevél! 
4 év…vagyis 48 hónap…48 lapszám…. Ennyi telt el egy piciny közösség életét rendszeresen 

nyomon követő folyóirat fennállása óta. 

Hogyan is kezdődött? 2016 februárjában egy hirtelen ötlettől vezérelve megemlítettem 

Polgármester Úrnak, csináljunk egy újságot! Jó, jó, jött a válasz, de milyen időközönként, 

negyedévente, félévente? Nem, havonta! Havonta? Mivel töltjük meg hónapról-hónapra, ki fogja 

szerkeszteni, hogyan terjesztjük? Megannyi nyitott kérdés, amire aztán folyamatosan érkeztek a 

válaszok, a segítők, és nem kis örömünkre az elismerő szavak… 

Születtek állandó rovatok, jelentkeztek szerkesztők, nagyon sok jó ötletet kaptunk, majd azt 

vettük észre, hogy rendszerint az eredetileg 4 oldalasra tervezett kiadványunk kinőtte magát. 

Egyre gyakrabban plusz oldalakkal kellett bővítenünk a hírlevelet, mert szerencsére annyi 

feldolgozandó téma akadt Nyimben Nyimről, és mint tudjuk nem csak nyimieknek, hiszen a 

weboldal, a facebook oldal, és az elektronikus terjesztésnek köszönhetően bárkihez eljuthat Nyim 

neve szerte a világban. 

Köszönjük segítőinknek önzetlen munkájukat, köszönjük a rengeteg receptet, köszönjük 

olvasóinknak, hogy szeretik a Nyimi Hírlevelet, és már várják, mikor vehetik ki a postaládájukból 

a legfrissebb példányt! 

A jövőben is hasonló gyakorisággal és naprakész tartalommal igyekszünk megjelentetni 

kiadványunkat, amihez az építő jellegű ötleteket, észrevételeket, információkat szívesen fogadjuk 

elérhetőségeink bármelyikén! 

 

 

 

 

 

                    F.T.A. 

A Somogy Megyei 

Kormányhivatal Siófoki 

Járási Hivatalának 

tájékoztatása szerint 

2019. február 5. naptól 

az egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyintézés,  

a korábbi ügyfélfogadási 

rendben, keddi napokon 

09:00 órától 12:00 óráig 

és 12.30 órától 15 óráig a 

Siófok, Koch Róbert u. 9. 

helyett  

a Siófoki Járási Hivatal 

Kormányablak 

Osztályán (Siófok, Fő tér 

1.) áll a Tisztelt Ügyfelek 

rendelkezésére. 
 

 
 

 

A 826 éves falu…Nyim 

A Magyar Nemzeti Levéltár számos Árpád-kori oklevelet őriz eredetiben, köztük azt, melyet III. 

Béla királyunk (1172–1196) bocsátott ki 1193-ban a székesfehérvári keresztes lovagok 

birtokainak megerősítése végett. Nekünk ez az oklevél azért fontos, mert mérvadó vélemény 

szerint itt említik először Nyim községet Nun alakban. 

Mit lehet tudni az oklevél keletkezési körülményeiről? A szent város, Jeruzsálem 1099-ben 

történt visszafoglalása után jött létre az a keresztény zarándokokat védelmező és betegeket ápoló 

közösség, melyből a Szent János Ispotályos Lovagrend, a johannita rend kialakult. Ez a katolikus 

szerzetesrend máig létezik Máltai Lovagrend néven, és sok karitatív célú intézmény kapcsolódik 

hozzá, többek között Siófok-Balatonkilitin a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 

Háza és a fogyatékkal élők iskolája, napközije. A keresztes eszmét nálunk különösen II. Géza 

király (1141–1162) tette magáévá, aki Jeruzsálemben templomot épített a rend számára. Az ő 

uralkodása alatt, az 1150-es években kezdeményezte Martyrius esztergomi érsek egy templom és 

ispotály építését Székesfehérvár szigeti külvárosában első királyunk, Szent István tiszteletére. 

Mivel a szent királynak és fiának, Imre hercegnek fehérvári sírja jeles zarándokhely volt, érthető, 

hogy szükségét látták a zarándokok és betegek ellátását szolgáló ispotály létesítésének. Az érsek 

és Géza király halála után az özvegy anyakirályné, Eufrozina karolta fel a kezdeményezést, aki 

fia, III. István (1162–1172) uralkodása alatt jelentős befolyással rendelkezett. Eufrozina 

egyébként Kijevből került magyar földre, és a kijevi Ruszban uralkodó Rurik-dinasztia tagja 

volt. Az a birtokadományozás, mely a fehérvári keresztes rendház fenntartását szolgálta, 

minden bizonnyal az 1160-as években történt. Eufrozina királyné élete vége felé jeruzsálemi 

zarándokútra indult, és ott is hunyt el 1193-ban. Második fia, Béla király ekkor erősítette meg 

anyja adományait, annak ellenére, hogy viszonyuk nem volt felhőtlen, mert az anyakirályné nem 

őt, hanem harmadszülött fiát támogatta a trónutódlásban. Eufrozina adománya igen nagyvonalú 

volt, III. Béla oklevele mintegy 60 birtokot sorol fel. Ezek egy része Somogy vármegyében 

feküdt, éppen a mi vidékünkön. Mivel NNuunn  eebbbbeenn  aa  ccssooppoorrttbbaann  sszzeerreeppeell,,  aazz  ookklleevvééll  aallaappjjáánn  

mmáárr  aa  XXIIXX..  sszzáázzaaddbbaann  aazzoonnoossííttoottttáákk  aa  mmaaii  NNyyiimm  kköözzssééggggeell.. Itt található még Meger 

(Bábonymegyer), Gan (Gám a mai Ságvár területén), Berhin (Nagyberény), Sumberhein (Som) 

és Mariada (Marjád a mai Ságvár területén). Így feltételezhetjük, hogy Nyim első írásos 

említése a székesfehérvári keresztesek 1193-ban kelt birtokmegerősítő oklevelében 

olvasható.                 

        Dr. Gárdonyi Máté 

 

 

https://www.facebook.com/smkh.smkh.7/photos/a.425611314224265/2021105374674843/?type=3&eid=ARD__49WVPG7Q3pvs8ffI6QFZ0MdlEh1tqP7Imnl4nNnJ_tB0cocZtq7syQCNd7zk6W1smoIocnkkkRa&__xts__%5B0%5D=68.ARDmuv3C3322EegFmwe1IVPUxdqmNM6hiBcGEuU8Y64o77pCnM6OgFxEryDke1pEeIEkm5yqsDkJJgIZnvDS6k9JHoIwCmHS9qQ97X2kce9GJfyycvWSeGE2KPRBog_Od7e6jJUrubsIm3-5HIpjTg7e0Vj3W0ykIIuRfX0vmhtV4W_wSc3bg9ujj1yMClkLB7c3YPZqijnVenQVM62NtdpsxYnT_yxJ2sWftsi04AxubhW2A6YbIfALBfTqQUP1L6yCAWsn7zvZtqq6QC7ocjrqWmHKYVgPtYV8GhSiTKz0sNAUswtNe3fYG6lZD08rq2AxemsFVKjD2yHiQ4P0GcTLAQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/smkh.smkh.7/photos/a.425611314224265/2021105374674843/?type=3&eid=ARD__49WVPG7Q3pvs8ffI6QFZ0MdlEh1tqP7Imnl4nNnJ_tB0cocZtq7syQCNd7zk6W1smoIocnkkkRa&__xts__%5B0%5D=68.ARDmuv3C3322EegFmwe1IVPUxdqmNM6hiBcGEuU8Y64o77pCnM6OgFxEryDke1pEeIEkm5yqsDkJJgIZnvDS6k9JHoIwCmHS9qQ97X2kce9GJfyycvWSeGE2KPRBog_Od7e6jJUrubsIm3-5HIpjTg7e0Vj3W0ykIIuRfX0vmhtV4W_wSc3bg9ujj1yMClkLB7c3YPZqijnVenQVM62NtdpsxYnT_yxJ2sWftsi04AxubhW2A6YbIfALBfTqQUP1L6yCAWsn7zvZtqq6QC7ocjrqWmHKYVgPtYV8GhSiTKz0sNAUswtNe3fYG6lZD08rq2AxemsFVKjD2yHiQ4P0GcTLAQ&__tn__=EHH-R
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Imázsfilm készül Nyimről! 

Elűztük a telet Nyimben 
 

Egészségrovat- a mammográfiai szűrővizsgálatról 
 
 

 

 

Hideg, de napsütéses idő 

köszöntött ránk farsang napján, 

így remek alkalom adódott a 

télűzéshez. A jelmezesek 

mindent meg is tettek ennek 

érdekében, hiszen 15:45-kor 

már izgatottan készülődtek 

aprók, nagyobbak, és a 

vállalkozó szellemű felnőttek, 

hogy ötletes és látványos 

jelmezeiket a zsűri elé tárják. 

Az ítészeknek nem volt könnyű 

dolguk, hiszen minden 

kategóriában kitettek magukért 

a versenyzők, és nem 

mindennapi ötleteikkel magasra 

emelték a képzeletbeli mércét. 

A mini kategóriában a cica 

győzedelmeskedett, az ovisok 

közül a kandúr és unikornis fej-

fej mellett 3. helyezést érte el, 

őket követte Olaf a mulatságos 

hóember és a legjobb jelmez a 
körhinta lett. Az alsósoknál az 

űrlény állt a képzeletbeli 

dobogó alsó fokára, majd a 

két második – Aladdin  és az 

akvárium lett, és elsőként a 

salátatál örülhetett. 

Felsősöknél a tűpárna és a 

coca-cola lány érte el a 

harmadik és második 

helyezést és a törzsfőnök vitte 

el az első díjat. Csoport 

kategóriában az indián és a 

tigris, a séf és a főttrák mellett 

az első helyezést az esőfelhő 

és szivárvány nyerte el. A 

felnőttek ismét kitettek 

magukért: a félelmetes (és 

egyben szomorú) szamurájok, 

és a selymes kimonókban 

tipegő gésák megosztva 

nyerték el az első díjat. A 

zsűri munkája a jelmezesek 

értékelésével még nem ért 

véget, hiszen az 

ínycsiklandozó fánkok, és a 

finom forraltborok kóstolása 

még rájuk várt. A legjobb 

fánkot Pazdoráné Frikton 

Ágnes, a legfinomabb 

forraltbort Papp László 

készítette. Ők jövőre ismét 

várják kihívóikat, mert 

egyelőre legyőzhetetlennek 

bizonyulnak. A délután 

folyamán rengeteg értékes 

tombola talált gazdára, és 

gyermekek-felnőttek 

kedvükre fogyaszthattak a 

finomságokból. Köszönjük a 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesületnek ezt a 

tartalmas délutánt, a zsűri 

tagjainak a közreműködést, és 

a felajánlóknak a sok finom 

süteményt és tombolatárgyat. 

 

 hóember és a legjobb jelmez a 

körhinta lett. Az alsósoknál az 

űrlény állt a képzeletbeli dobogó 

alsó fokára, majd a két második – 

Aladdin és az akvárium lett, és 

elsőként a salátatál örülhetett. 

Felsősöknél a tűpárna és a coca-

cola lány érte el a harmadik és 

második helyezést és a törzsfőnök 

vitte el az első díjat. Csoport 

kategóriában az indián és a tigris, 

a séf és a főtt rák mellett az első 

helyezést az esőfelhő és 

szivárvány nyerte el. A felnőttek 

ismét kitettek magukért: a 

félelmetes (és egyben szomorú) 

szamurájok, és a selymes 

kimonókban tipegő gésák 

megosztva nyerték el az első 

díjat. A zsűri munkája a 

jelmezesek értékelésével még 

nem ért véget, hiszen az 

ínycsiklandozó fánkok, és a 

finom forraltborok kóstolása még 

rájuk várt. A legjobb fánkot 

Pazdoráné Frikton Ágnes, a 

legfinomabb forraltbort Papp 

László készítette. Ők jövőre ismét 

várják kihívóikat, mert egyelőre 

legyőzhetetlennek bizonyulnak. 

A délután folyamán rengeteg 

értékes tombola talált gazdára, és 

gyermekek-felnőttek kedvükre 

fogyaszthattak a finomságokból. 

Köszönjük a Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesületnek ezt a tartalmas 

délutánt, a zsűri tagjainak a 

közreműködést, és a 

felajánlóknak a sok finom 

süteményt és tombolatárgyat. 

 

ínycsiklandozó fánkok, és a 
finom forralt borok 

kóstolása még rájuk várt. A 
legjobb fánkot Pazdoráné 
Frikton Ágnes, a 
legfinomabb forralt bort 
Papp László készítette. Ők 
jövőre ismét várják 
kihívóikat, mert egyelőre 

legyőzhetetlennek 
bizonyulnak. A délután 
folyamán rengeteg értékes 
tombola talált gazdára, és 
gyermekek-felnőttek 
kedvükre fogyaszthattak a 
finomságokból. Köszönjük a 

Nyimi Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesületnek ezt 
a tartalmas délutánt, a zsűri 
tagjainak a közreműködést, 
és a felajánlóknak a sok 
finom süteményt és 
tombolatárgyat. 

 

 

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 nők körében a vezető daganatos 

megbetegedés az emlőrák. A 

megelőzésében fontos szerepet 

játszanak a szűrővizsgálatok, 

melynek első és elengedhetetlen 

lépése az önvizsgálat. A további 

vizsgáló módszerek közé tartozik 

az emlőultrahang és a 

mammográfia is. 

Az emlők lágyrészének 

röntgenvizsgálata (mammográfia) 

- kiegészítve az emlők fizikális 

vizsgálatával - képes kimutatni 

akár 5 mm átmérőjű korai 

daganatot is.  

Magyarországon és az Európai 

Unióban az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO), valamint a 

Nemzetközi Rákellenes Unió 

(UICC) ajánlásait fogadják el 

mértékadónak, mely szerint a 

mammográfia 45-65 év között, 

kétévenként indokolt. 

Hazánkban 2001 őszén indult 

el az a rákszűrő program, 

melynek keretében a 45 és 65 

év közötti nők névre szóló 

értesítést kapnak a rákszűrés 

esedékességéről.   

Hasznos viszont tudni arról, 

hogy az ultrahang-

diagnosztika akkor is 

rendelkezésre áll, ha ez alatt a 

kor alatt van, ám 

veszélyeztetettnek érzi 

magát! 

 

 
 

 

 

 

 

Nemzeti Regatta  

2019. június 1-2 

Siófok- Hajóállomás 

 

 

 

 

Népegészségügyi 

mammográfiai 

szűrővizsgálatot 

szervezünk a 45-65 év 

közötti nők részére, 

2019. március 19-én 

(kedden) Ságvárról és 

Nyimből Kaposvárra. 

Jelentkezni és bővebb 

információt kérni 

2019. 03. 08-ig lehet 

Babodiné Csik Beátánál a 

06/70 341-0007-es 

telefonszámon, vagy 

személyesen Nyimben, az 

önkormányzati irodán. 

A jelentkezéshez lakcím, 

TAJ szám szükséges! 

Kérjük, jelezze igényét, ha 

méhnyakrák- szűrésen, 

vagy tüdőszűrésen is 

szeretne részt venni! 

 
 

A tavalyi évben oly nagy 

sikert aratott Nemzeti 

Regattán való idei 

megmérettetésre készülve 

szeretnénk kérni a 

lakosság segítségét! 

Nyimet bemutató 

imázsfilmhez szükségünk 

lenne minden olyan régi, jó 

állapotban lévő, nagy 

felbontású 

fotódokumentációra 
amelyen elsősorban a nyimi 

táj, a helyi nevezetességek 
szerepelnek, esetleg régi 

közösségi rendezvény 

képei, illetve minden 

Változás a hivatali 

telefonszámban! 

Az orvosi rendelő, az 

önkormányzati iroda, 

és a tárgyaló 

felújításának része 

volt a villanyvezeték-

hálózat és a 

telefonvezetékek 

teljes körű felújítása 

is. A későbbiekben 

az épület külső falára 

telepítésre kerül a 

távközlési szolgáltató 

által egy nyilvános 

kártyás 

telefonkészülék. 

 

A felújításokkal 

szinte egy időben 

történt meg a 

szolgáltató-váltás is a 

településen, ennek 

köszönhetően az  

önkormányzati 

iroda  

telefonszáma 

megváltozott. 

 

Az új szám: 

+36/84/503-603 
 

képei, illetve minden olyan 

képi, illetve videó anyag,  

ami a korabeli falut, vagy 

a régi hagyományokat 

tükrözi, illetve  mutatja 

be. A felvételekről minden 

esetben másolatot 

készítünk, és az eredetit 

természetesen változatlan 

állapotban visszajuttatjuk  

jogos tulajdonosának. 

Felajánlásukat kérjük az  

Önkormányzati 

Hivatalba szíveskedjenek 

eljuttatni munkaidőben! 

KÖSZÖNJÜK! 
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Receptajánló– születésnapi Nyimi Hírlevél torta 

 

 
 

 

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 

Programban nincs hiány! 

Nőnapi bál-programajánló 
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Stefánia torta 

 

 

 
 

A tortát és a receptet 

köszönjük a SZIRO 

Cukrászdának! 

Elkészítés 

6 db dobos-lapot a tanult 

módon elkészítünk. 

Elkészítjük a főzött párizsi 

krémet is. 

A géppel külön kihabosított 

20 dkg krémmargarinhoz 

adjuk a kihűtött párizsi 

krémet, így rokokó krém lesz 

belőle. Ezzel töltjük be mind a 

hat lapot., majd a torta oldalát 

és tetejét is. Dermesztés után 

szükség szerint 

megismételjük.  Mi most 

ostyát tettünk a tetejére, az 

eredeti recept szerint 

kakaóporral megszórva, 

vékonyan csíkozva tálaljuk. 

 

Hozzávalók: 
 

Dobos lap: 

9 tojás 

18 dkg cukor 

18 dkg liszt 

3 dkg vaj 

vaníliás cukor 

 

Krém: 

2 dl tejszín 

20 dkg cukor 

25 dkg krémmargarin 

5 dkg kakaó 

5 dkg étcsokoládé 

vaníliás cukor 

további 20 dkg krémmargarin 

 

Akiket inkább a művészeti vonal 

érdekel, lelkesen látogatják a 

színjátszó kör és az alkalmi 

kórus elnevezésű szakköröket. 

A szórakozni, kikapcsolódni 

vágyók a társas és 

számítógépes szakkörön 

egymást biztatva 

vetélkedhetnek, kicsit újra 

gyermekbőrbe bújva. Akinek 

bármilyen hivatali ügyintézéssel 

gyűlik meg a baja vagy akár 

önéletrajzírással, állásinterjún 

való szerepléssel kapcsolatban 

szeretne segítséget kapni, bátran 

csatlakozhat heti 

szakkörünkhöz, mely a 

mindennapi ügyintézés és 

kommunikáció nevet viseli. 

 
 

  

 

 

Mint minden évben, idén is 

kedveskedünk a hölgyeknek 

nőnap alkalmából, hiszen ismét 

megrendezésre kerül,  

2019. március 9-én 18:00 órai 

kezdettel a NŐNAPI BÁL, 

melyre természetesen nem csak 

a szebbik nem képviselőit várjuk 

szeretettel.  

Az este azonban elsősorban 

nekik, és róluk fog szólni. A 

szokásoknak megfelelően a 

vacsora sem maradhat el, 

brassói aprópecsenyével 

kedveskedünk vendégeinknek.  

A korábbi évektől eltérően a 

vacsora csak helyben 

fogyasztható!  

A talpalávalót ezúttal is az 

Ikarusz zenekar húzza majd.   

 

 

 

A belépő vacsorával 1200.- 

Ft, vacsora nélkül 600.- Ft.  

 

Számos értékes tombolatárgy 

vár gazdára, ezért 

szerencséjüket semmiképp ne 

hagyják otthon!  

 

A színvonalas műsorokkal és 

jó hangulattal tarkított 

tradicionális bálunkra a 

belépőjegyek elővételben 

Kanalas Zoltánnál, illetve a 

szervezőknél személyesen, 

vagy az Önkormányzati 

irodán váltható 

2019. március 5-ig. 
 

 

Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

 

 

 

 

 
 

Nagy lendülettel folytatódnak a 

„Tanulással a közösségünkért” 

pályázat programjai 

településünkön. 2018 őszen 

indult többek között 

elektronikus kommunikáció és 

számítógép világa, mely sokak 

érdeklődését felkeltette. E két 

tanfolyamsorozat segítségével 

mind a kezdők, mind a haladók 

egyaránt megkaphatják hétről 

hétre informatikával 
kapcsolatos kérdéseikre a 

választ. 

Végül, de nem utolsó sorban 

a lakberendezés- 

kertrendezés témában a kert 

és lakáskultúra szakkör 

igazi felüdülést jelent, 

főként, hogy az előadók 

minden alkalommal külön 

meglepetéssel készülnek, 

legyen az lekvár- és 

szörpkóstolás, vagy egy 

közösen elkészített 

csodaszép karácsonyi asztali 

dísz. Az adott héten aktuális 

programokról facebook 

oldalunkon folyamatosan 

tájékoztatjuk a lakosságot.  

 

Várunk Mindenkit 

Szeretettel! 

 

TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 
 Kérjük, hogy 2018-

ban adójuk 1%- ának 
felajánlásával 

támogassák a Nyimben 
működő egyesületeket! 
 
Nyimi  
Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület,  
Adószám: 18783315-1-
14 

 

Nyim-i Lovas és 

Kutyás Terápiás 

Közhasznú Egyesület:  

Adószám: 18208210-1-

14 

 

Nyimi Faluszépítő és 

Környezetvédő 

Egyesület: 

Adószám:  18784275-1-

14 
Köszönjük! 

 

 
Nyim Község 

Önkormányzata  

2019. március 15-én 

az 1848-49-es 

magyar forradalom 

és szabadságharc 

emlékére ünnepi 

megemlékezést 

szervez a 

Kultúrházban.  
 

 
 

A műsort a Petőfi 

szobor ünnepélyes 

megkoszorúzása 

követi.  

 

A további 

információkat 

hamarosan 

megtalálják a 

kihelyezésre kerülő 

plakátokon, illetve 

Facebook 

oldalunkon! 
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Apróhirdetés 

*Eladó 1500m2-es 

építési telek, Nyim 

Rákóczi utca 7/b. 

Érdeklődni lehet: 

84/312-537; 30/3765452 

*** 

* Eladó építési telek, 

háromfázisú 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  

*** 
Nyim Fő 17. számú ház 

nagy telekkel eladó. 

Érdeklődni 0670/6236597-

es vagy 0684/380-784- es 

telefonszámon lehet. 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu Egyházi hírek 

 

 

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    

 
A Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület sikeresen pályázott a Nemzeti 

Együttműködési Alap által meghirdetett „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018” című 

pályázatra.  

Az elnyert 300.000.- Ft-os támogatási összegből 5 db sörpad- garnitúrát, 1 db mélyhűtő ládát, 

mikrohullámú sütőt, rezsókat, termoszokat, kávéfőzőt, mély-és lapos tányérokat, leveses tálakat, 

salátás tálakat, tálcákat, kancsókat vásároltunk. Reméljük, hogy az eszközök az Egyesület és a 

lakosság hasznára válnak! 

 
 

REFORMÁTUS EGYHÁZI HÍREK: 

 hittanosaink/ifjaink farsangi rendezvényére március 1-jén, péntek 17:00-tól kerül sor, 
a KRKH-ban! [Maskarás felvonulás, jópofa vetélkedők, értékes nyeremények! Valamennyi 

hittanosunkat (és szeretteiket), valamint a híveket is szeretettel hívjuk és várjuk! A 

részvételi szándékot kérjük jelezni a ref.egyhazkozseg@gmail.com email címen. 

 

 családi/házi bibliaóráink: március 6-án (hamvazószerdán) 17:00-tól Benyes László és 

családja lesznek „böjtös” vendéglátóink – mindnyájunkat szeretettel hívnak és várnak (a 

további „vallásos esték” helyszíneire kérjük és várjuk a jelentkezőket)!  

 március 3-án, vasárnapi istentiszteletünkön (Ságváron és Kilitin) szokás szerint 

bekapcsolódunk a Nők Világ-imanapi rendezvényébe. A rendhagyó istentiszteleti 

liturgiában várjuk a közreműködni szándékozókat; részvételi szándékot kérjük jelezni 

(ref.egyhazkozseg@gmail.com), illetve személyesen az istentiszteleti alkalmainkat 

követően. (további részletek: https://vilagimanap.hu/vilagimanap-2019)  

 

 

EZ+AZ 

 

 

Megújul a nyimi 

katolikus templom 

 

Állványok magasodnak a 

nyimi katolikus templom 

körül.  

Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 100%-os- 

közel 15 millió Ft-os- 

támogatásával realizálódó 

beruházás során megújul a 

templom tetőszerkezete, 

valamint teljes külső 

homlokzata. A 

sekrestyében a 

nyílászárók cseréje, és a 

belső festés is megvalósul 
a renoválás során. 

 

Az előzetes tervek szerint 

a templom idén a Húsvéti 

ünnepkör alkalmával nyitja 

meg kapuit a hívek előtt. 
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