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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. február  

IV. évfolyam II. 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: 
Nőnap, ahogy mi nők 

láttuk  2. oldal 

Egészségrovat 2. oldal 

Együttműködés a siófoki 

kajak-kenusokkal 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

A Budapesti 

Operettszínházban 

 jártunk   3. oldal 

Tegyünk együtt 

környezetünkért! 3.oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

 

Ülésezett a képviselő-testület 

Nyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019 januárja óta két testületi ülést 
tartott. 
A 2019. február 26-i ülésen a képviselők napirend előtt megvitatták az önkormányzat 
részvételével működő intézményfenntartó társulások, a közös önkormányzati hivatal 
működéséhez való hozzájárulás emelkedésének indokait. Az első napirendi pont 
keretében a jogi és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy minden 

képviselő és a polgármester határidőre, január 31-ig eleget tett vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettségének.  
A második napirendi pontban a képviselők módosították az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletét, melyben az előirányzatok átcsoportosítása, a 2018. évi tényleges 

költségvetéshez való igazítása történt meg, a 2018. évi zárszámadás elfogadása előtt.  
A harmadik napirendi pont a stabilitási törvény szerinti, az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredői fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló tájékoztató elfogadása volt.  
A következő napirendi pont keretében az önkormányzat 2019. éves költségvetési 
rendelete került elfogadásra. A rendeletben 3,5 millió forint tartalék került beállításra, a 
hivatalnak és a társulásnak fizetendő összeg arányaiban emelkedett. Az állami normatív 
támogatások összege 3 %-kal nőtt. Az egyes előirányzatok között az összegek 
átcsoportosítására a felmerülő igények szerint év közben lehetőség van. Az önkormányzat 

2019. évi költségvetési főösszege 109 millió forint.  
Az 5. napirendi pontban a képviselők felülvizsgálták a temetői díjak mértékét, és úgy 
határoztak, hogy idén a díjak mértékében nem történik módosítás. A temetői rendeletben 
foglalt szociális temetés lehetőségét felülvizsgálták, és úgy rendelkeztek, hogy a helyi 
rendeleti szabályozás a törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép Nyim községben is 
hatályba. Ennek várható időpontja egyelőre még nem ismert.  
A hatodik napirendi pontban az önkormányzat 2019. évi munka-és rendezvényterve, a 

hetedik pontban a 2019. évi közbeszerzési terv került elfogadásra. 
Az Egyebek napirendi pontban az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a 

Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesülettel. 
A 2019. március 7-én megtartott rendkívüli ülésen a képviselők a mezőgazdasági 

munkagép megvásárlásához kapcsolódóan hoztak döntéseket, és ezzel összefüggésben 
módosították az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

megállapításáról szóló határozatot.  
A következő napirendi pontban a testület a beérkezett ajánlatok alapján kiválasztotta a 
nyimi központi park zöldfelületeinek rendezése című projekt keretében megvalósuló 
fejlesztés építési és növényültetési tevékenységeinek nyertes ajánlattevőit, és döntött a 
vállalkozási szerződések megkötéséről.  
Az önkormányzat képviselő-testülete 2019. január 23-án Ságváron együttes 
képviselőtestületi ülésen vett részt. Az ülésen a képviselők döntöttek a Z-Net 

tulajdonában lévő optikai kábelszakasz át nem adott részének megvásárlásáról, 
valamint a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás iránti pályázat benyújtásáról. A 

támogatás elnyerésével a köztisztviselők több mint tíz éve húzódó bérrendezésére 
kerülhet sor. 
A testület ezen az ülésen fogadta el a 2019. évi belső ellenőrzési tervét. 
A 2019. február 26-i együttes ülésen a közös önkormányzati hivatal 2019. éves 
költségvetésével összefüggő döntések meghozatala megtörtént: a 2018. éves költségvetés 
módosítása, a 2019. éves költségvetés elfogadása, továbbá a 2019. évi összesített 
közbeszerzési terv elfogadása is napirendre került.  A három település képviselői a térítési 
díjakról szóló rendeletet felülvizsgálták, és úgy határoztak, hogy 2019-ben a rendelet 

melléklete szerinti intézményi térítési díjakat alkalmazzák továbbra is, a díjakban 
változtatás nem történt.  
A 2019. február 26. napján megtartott társulási tanácsi ülésen a tagok elfogadták az 
intézményfenntartó társulás és az óvoda 2019. évi költségvetését, és meghozták az ehhez 
kapcsolódó döntéseket.  
Döntött a Tanács a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde általános felvételi időpontjairól: a 

beíratás 2019. április 24-25. 8-17 óráig történik, melyről hirdetmény jelenik meg. 
Az óvoda éves zárva tartása a következők szerint alakul: 2019. augusztus 21-31. Az 
első nevelési és főzési nap: 2019. szeptember 2. (hétfő).   

Budainé Vajk Ildikó jegyző 
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Együttműködési megállapodás a Siófoki Kajak- Kenu Sportegyesülettel 

Nőnap, ahogy mi nők láttuk… 
 

Egészségrovat- tavaszi fáradság kivédése 
 
 

 

 

Lázas készülődés előzte meg 

az idei nőnapot, és tudtuk, 

hogy ezúttal valami 

különleges meglepetéssel 

készülnek a fiúk, hiszen már 

hetekkel az esemény előtt 

megkezdődtek az 

előkészületek. De nemcsak a 

műsor megszervezése volt 

nagy feladat, hanem a terem 

berendezésén is törhette a 

fejét a férfinép, mert még soha 

ekkora érdeklődés nem övezte 

a nőnapi bált. Nem kis 

izgalommal vártuk a 

rendezvényt, és már 

megérkezésünkkor 

konstatáltuk, hogy nem kell 

embereinket félteni, hiszen 

úgy sikerült megteríteniük 16 

asztalt, hogy még tánctér is 

maradt, ami már magában is 

elismerésre méltó. 

maradt, ami már magában is 

elismerésre méltó. A műsort 

polgármester úr köszöntője 

nyitotta, majd Kiss Balázs 

amatőr színész adta elő saját 

átiratban Csehov – A dohányzás 

ártalmairól című monodrámáját. 

Ezt követte az est fénypontja, 

egy amatőr színpadi műsorszám 

a fiúk előadásában, mely pár 

percre az őserdő mélyébe 

repített bennünket. Az egész 

produkció egyszerre volt 

ütemes, lenyűgözően eredeti, és 

elképesztően mulatságos. 

Természetesen vastapssal 

jutalmaztuk ezt a fantasztikus 

előadást.  

A vacsora előtt minden hölgy 

virágot kapott, majd következett 

az ínycsiklandozó vacsora 

felszolgálása. Ezúttal 

rendhagyóan, nagyon 

ízletes Brassói 

aprópecsenye készült.  

A jó hangulatról az Ikarusz 

zenekar gondoskodott. 

Minden nőtársam nevében 

bátran mondhatom, hogy 

nagyon emlékezetes, 

vidám és színvonalas estét 

szerveztek a nyimi férfiak. 

Ezúton is köszönjük nekik! 

 
További fotók a Facebook 

oldalunkon találhatók! 

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 tavasz közeledtével sokan 
bágyadtak, aluszékonyak, 
fejfájásról, szédülésről, 
ingerlékenységről panaszkodnak. 
Erőt vesz rajtunk a tavaszi 
fáradtság, melynek az az oka, hogy 
a szervezet téli üzemmódról 
tavaszira vált át, ami tovább emészti 
a tél során egyébként is 
megcsappant energiatartalékainkat. 
A fáradtságérzet kialakulását 
elsősorban a 
hormonháztartásunkban lezajló 
folyamatok okozzák, a tél hosszú 
szürkesége után jelentős 
szerotoninhiány alakul ki 
szervezetünkben, amely a tavaszi 
napsütés hatására csak lassan és 
fokozatosan pótlódik. Az alacsony 
szerotoninszint depressziót, 
örömtelenséget okoz. A tavaszi 

fáradtság 

jelentkezését némi életmód- 
változtatással megelőzhetjük, 
legalábbis mérsékelhetjük 
tüneteit. Mozogjunk minél 
többet a napfényes szabadban. 
A rendszeres testmozgás nem 
csupán keringésünket, 
izmainkat, csontjainkat, 
immunrendszerünket erősíti, 
hanem a stresszválaszban részt 
vevő anyagok termelését is 
növeli, melyek jó közérzetet 
biztosítanak. Fogyasszunk 
minél több gyümölcsöt, 
zöldségfélét, tejet és 
tejterméket. A bennük lévő 
vitaminok, ásványi sók, 
nyomelemek gazdagon 
pótolják mindazt, ami a télen 
elveszett. Különösen javasolt a 
joghurt és a kefir, ezek 
könnyen emészthetők és nem 
okoznak étkezés utáni 
bágyadtságot 

 

 

 

okoznak étkezés utáni 
bágyadtságot. A téli 
hónapokban jelentős 
mennyiségű hulladékanyag 
halmozódik fel a 
szervezetben, és ennek 
eltávolításához több 
folyadékra van szükség. 
Tanácsos naponta legalább 
1,5-2 liternyit inni, 
ásványvíz, gyümölcs- és 
zöldséglé formájában. A 
reggeli váltózuhany 
segítségével egész nap 
frissek maradhatunk. 
Testünk mellett ápoljuk 
lelkünket is. Az igaz 
emberi kapcsolatok 
segítenek a feszültség 
oldásában. Legyünk együtt 
többet családtagjainkkal, 

barátainkkal! 

A közös munka tavaly 

kezdődött, amikor az egyesület 

készítette fel a nyimi csapatot a 

Nemzeti Regatta sárkányhajós 

futamára, méghozzá 

kifejezetten jó eredménnyel. A 

cél természetesen az, hogy idén 

még előkelőbb helyezést 

szerezzenek a nyimi evezősök, 

valamint hogy minél többen 

megismerkedhessenek a vizes 

sportokkal a településen. Ennek 

érdekében a Siófoki Kajak-

Kenu Sportegyesület szakmai 

vezetői előadásokat és 

nyilvános edzéseket tartanak az 

érdeklődő helyiek számára 

Nyimben és a siófoki Evezős 

Bázison az év folyamán. 

A Siófoki Kajak-Kenu 

Sportegyesület a térség 

sportéletének egyik aktív 

utánpótlás-bázisa. 2018 

végére igazolt versenyzőik 

száma elérte a 25-öt, a 

közoktatási programban részt 

vevő diákok 240-nél is 

többen vannak: ennyien 

eveznek a Sió-csatornán 

ősszel és tavasszal hetente az 

iskolai testnevelésórák 

keretében. Városi 

sárkányhajós csapatuk ősszel 

megkezdte a felkészülést az 

idei szezonra, kihasználva az 

októberi vénasszonyok 

nyarát. Télen pedig teremben 

tartottak erőnléti, valamint  

 

Közérdekű információk  

 

„ÓVODÁBA 

HÍVOGATÓ” 
Nyílt nap a Bóbita 

Óvodában! 

2019. április 15-16-án 

9:30-11.00-ig  

Óvodai és bölcsődei 

beíratás   

2019. április 25 

(csütörtök) 8 – 17 

óráig, 

2019. április 26 

(péntek) 8 – 17 óráig  

Bővebb információ az 

alábbi telefonszámokon 

kérhető: 

06/84 380-048, 

20/2314446 

 

Iskolai beíratás 
(Ságvári Szilády Áron) 

2019. április 11. 

(csütörtök)  

8:00-18:00-ig 

2019. április 12. 

(Péntek)  

8:00-17:00-ig 

Eboltás: 

2019. április 09. 

(kedd) 

16.00-17.00. óra 

között 

Pótoltás  

2019. május 8. (szerda) 

17.30.-18.00.óra között 

futóedzéseket a versenyzők, 

sárkányhajósok, felnőtt 

szabadidős sportolók 

részére. Az egyesület több 

sikeres rendezvényt is 

megvalósított 2018-ban: a 

Sulisárkányok területi 

döntőjét követően a Nemzeti 

Regatta sárkányhajós futamait 

is tagjaik szervezték, 

bonyolították le, akárcsak a 

szeptemberi első országos 

vízibicikli-versenyt. A Siófoki 

Evezős Bázis a Sió partján 

mindeközben napról-napra 

szépül, fejlődik: legutóbb új 

öltözők és vizesblokkok 

érkeztek a Magyar Kajak-

Kenu Szövetség jóvoltából.  

TÖRTÉNETI 

VISSZATEKINTÉS 

Nyim a Habsburg 

birodalom 

 kataszteri térképén 

 

 
 

Bővebben: 

https://nyim.hu/torteneti

-visszatekintes/ 

 

 

 

 

 

 

www.siofokikajakkenu.hu 
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Receptajánló– Zöldborsós sertés szelet sue53 módra 
 

 
 

 

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 

A Budapesti Operettszínházban jártunk  

Tegyünk együtt környezetünkért! 
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Hozzávalók 4 adagra: 

0,5 kg tarja 

(fejenként 10 - 12 dkg 

húst számolunk),  

karaj, csirke-, pulykamell 

30 dkg zöldborsó 

4 adag főtt (párolt) rizs 

1 db diónyi vöröshagyma 

reszelve 

1/2 csomó 

petrezselyemzöldje 

apróra vágva 

2 ek liszt 

1/2-1 dl étolaj (zsiradék) 

ízlés szerint só, bors 

ízlés szerint ételízesítő 

vagy leveskocka, vagy 

1/2 l alaplé 

 

 

a szeletekre, mert inkább 

pároljuk, mint főzzük. Közben 

megfőzzük/pároljuk a zöldborsót 

is. Amennyiben szükséges a húst 

is (a levét) ízesítjük még. 

Rátesszük a húsra a zöldborsót, 

majd még némi lével készre 

(puhára) pároljuk. Tálalásnál a 

rizst tesszük először a tányérba, 

majd a szelet húst.  

Bőven adunk a szaftból, és 

borsóból is.  

Tetejét a petrezselyem zöldjével 

megszórjuk. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Sue53 receptje 

 

 
 

 

 

 

 

 

időben a helyszínre értünk. 

Némelyeknek egy jó kávé-, 

hamburger- vagy egy finom süti 

elfogyasztására is bőven jutott 

idő. A színház belülről nagyon 

tágas és fényűzően díszes, a 

színpadi felszereltsége mégis 

korszerű. A kétfelvonásos művet 

a modern technikának 

köszönhetően igen egyedien 

vitték színre. 

 

 
 

  

 

 

Tavasz közeledtével számos 

fórumon hallhatunk az önkéntes 

szemétszedési akciókról, ahol a 

szerte az országban 

nagytakarítanak az aktivisták.  

Nincs ez másként Nyimben 

sem, hiszen sokéves 

hagyománya van már a faluban 

zajló Nagy Tavaszi 

Falutakarításnak. 

A kezdeményezés Nyim 

Község Önkormányzatának a 

Siófoki Szakképzési Centrum 

Baross Gábor Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolájával való 

együttműködése keretében, 

valamint a helyi civil 

szervezetek közös 

megmozdulásával valósul meg 

idén 2019. április 27-én.  

Azért szervezzük meg ezt a 

mozgalmat minden évben, hogy  

közösen tisztítsuk meg szűkebb-

tágabb környezetünket! Egyúttal 

bízunk benne, hogy a 

résztvevők saját befektetett 

munkájának megbecsüléseként 

büszkén képviselik a 

környezettudatos gondolkodást! 

Szeretnénk, ha a falubeli 

lakosok közül is minél többen 

csatlakoznának a dolgos kezű 

önkéntesekhez, és mutatnának 

jó példát gyermekeinknek, 

unokáinknak a szép, és tiszta 

falunkkal, Nyimmel!  

A résztvevőknek reggelit és 

ebédet biztosítunk. 

A szokásos szemétszedés és 

szecskázás mellett a tervezett 

munkálatokról a következő 

lapszámban, illetve a facebook 

oldalunkon olvashatnak 

bővebben. 

 

A hulladékgyűjtés kellékeit, a 

zsákokat és a kesztyűket 

Nyim Község Önkormányzata 

biztosítja, az akció 

szervezőjeként pedig az 

összeszedett szemét 

elszállításáról is szakszerűen 

gondoskodik. 

 

Kedvcsinálónak a korábbi 

évek képeiből az 

Önkormányzat FB oldalán 

lapozgathatnak. 

 

 
 

 

 

 

A februárt egy különleges 

művészeti élménnyel zártuk a 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesületnek köszönhetően. Az 

egyesület vezetője, Frikton 

Ferencné színházi látogatást 

szervezett, 2019. február 24-én 

19:00 órai kezdettel, Comden-

Green-Freed-Brown Ének az 

esőben című darabjára, 

Harangozó Gyula rendezésében 

a Budapesti Operettszínházba. 

Az elővételben vásárolt jegyek 

hamar elfogytak, nagyon sokan 

érdeklődtek a produkció iránt. 

Az előadás napján egy 46 

személyes busszal indultunk a 

fővárosba, és a zökkenőmentes 

közlekedésnek köszönhetően 

A darabban olyan 

művészeket láthattunk, mint 

Csere László, Kékkovács 

Mara vagy Kerényi Miklós 

Máté. A romantikus és 

egyben humoros 

történetnek, a folyamatosan 

változó színpadképnek, a 

szórakoztató szövegeknek 

és az örökzöld slágereknek 

köszönhetően igazán 

szórakoztató élményben volt 

részünk.  

Remélhetőleg idén nem 

utoljára, hiszen a nagy 

érdeklődés azt mutatja, hogy 

máskor is lenne igény ilyen, 

vagy ehhez hasonló 

kulturális kikapcsolódásra. 

 

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! 

 

 
Ünnepi megemlékezés 

és koszorúzás 

Nyimben 

 

A változásokat mi 

magunk tudjuk 

elősegíteni – Pistár 

Péter polgármester úr 

ünnepi beszédében erre 

hívta fel figyelmünket 

a március 15-i 

ünnepségen! 

Az 1848-as forradalom 

egyik nagy üzenete is 

ez, amely mindig 

aktuális, még 

békeidőkben is. A 

megemlékezés 

részeként a Ságvári 

Szilády Áron AMI 6. 

osztályos tanulói ismét 

színvonalas műsorral 

méltatták a ’48-as 

forradalom hőseit, és 

az esemény 

másik nagy színfoltja a 

Rokolya citerazenekar 

előadása volt. A műsor 

után a megemlékezés 

résztvevői 

közösen átvonultak a 

Petőfi szoborhoz, ahol 

a Himnusz eléneklése 

után sor került a szobor 

megkoszorúzására. 

 

A húst felszeleteljük, szükség 

szerint kiklopfoljuk. Sózzuk, 

borsozzuk. Lisztbe mártjuk, 

„lenatúrozzuk”, azaz elősütjük. 

Visszarakjuk a lábosba, és 

rátesszük a reszelt 

vöröshagymát. Némi 

folyadékkal felöntjük. A 

vizet/folyadékot apránként adjuk 

a sze-letekre, mert inkább 

pároljuk, mint főzzük. Közben 

megfőzzük/pároljuk a zöldborsót 

is. Amennyiben szükséges a húst 

is (a levét) ízesítjük még. 
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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    

 

REFORMÁTUS EGYHÁZI HÍREK: 

- Nagyböjt IV. (Laetare) vasárnapi istentisztelet, a nyimi református templomban 

Korábbi gyakorlatunkhoz híven (negyedévente legyen egyik istentiszteletünk Nyimben): az 

"esedékes", a soron következő ilyen a böjt derekán, március 31-én, vasárnap 8:30-tól!  

 

A böjti időszak IV. úrnapja, Laetare vasárnapja lesz - a nagyböjt közepénél járunk majd már. 

(Attól is különleges lehet e nap, hogy az egyetlen olyan a böjti vasárnapok sorában, ahol nem 

a bűnbánat a központi téma, hanem az öröm.)  

A „Laetare” név egyébként is örömvasárnapot jelent, melynek alapot vet az ézsaiási felhívás 

(Ézs 66,10): „Örüljetek Jeruzsálemmel, és vigadjatok vele mindnyájan”. 

A katolikus egyházban rózsavasárnapnak is nevezik e napot, mert a pápa (1635 óta) e napon 

egy-egy megszentelt aranyrózsát küld ajándékba jeles és előkelő, mégis istenfélő, kegyes 

világi méltóságoknak. 

Az evangélikus hagyományban ezt a napot „kishúsvétnak” is nevezik. Német neve – 

„Sommertag” – pedig már egyértelműen a „nyárias tavasz” közeledtére utal…     

- Virágvasárnapi kézműveskedés a Kiliti Református Közösségi Házban  

Április 14-én, vasárnap 10:00-tól 12:30-ig; gyülekező a kiliti református templomban; 

mindenki hozzon magával egyetlen szál virágot! (A részvevő hittanosaink által készített 

termékek egy részéből húsvéti kirakodóvásárt tartunk a kiliti templomkertben, április 21-

én, 11:15-től, az ünnep első napján, úrvacsorás istentiszteletünket követően!)  

- Áprilisi 18. Nagycsütörtöki Passiófelolvasás (Ságvár, ref.templom - 17:00 / Kiliti, 

ref.templom - 18:00) A közreműködők jelentkezését április 14-ig várjuk!   

- Április 19. Nagypénteki gyászistentisztelet (Ságvár, ref.templom - 17:00 / Kiliti, 

ref.templom - 18:00) 

- Húsvét I. napi, ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz Nyimben, április 21-én, vasárnap 

14:00-tól, a református templomban  

Bozsoki- Sólyom János 

Húsvéti üdvözlet! 

 

Megújul a nyimi 

katolikus templom 

 

A katolikus templom 
fejújítása során március 
hónapban helyükre 
kerültek az új torony 
zsalugáterek, valamint 
kezdetét vette a 
villámvédelem kiépítése 
is. 
Terveink szerint a belső 
festés is elkészül ebben 
a hónapban, hogy 
húsvéthétfőn már az 
ünnepi szentmisét a 
megújult templomban 
tarthassuk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes húsvéti 

ünnepeket kívánunk 

a Nyimi Hírlevél 

valamennyi 

olvasójának! 

A katolikus templom felújítása miatt nagyböjtben nem lesznek szentmisék, de 
örömmel adjuk hírül, hogy húsvéthétfőn (ápr. 22.) ismét használatba tudjuk venni 
a templomot, reggel 9 órakor lesz az ünnepi mise Nyimben. 
 

Máté Atya 

tel:06%2030%20322%201818
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata

