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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. április  

IV. évfolyam III. 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: 
   

A Nemzeti Regattára 

készülünk  2. oldal 

Egészségrovat 2. oldal 

Programajánló  2.oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Tájékoztató a téli 

rezsicsökkentésről 3. oldal 

Tegyünk együtt 

környezetünkért! 3.oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

   

 

         

 

Ülésezett a képviselő-testület 

A Képviselő-testület 2019 márciusában 2 testületi ülést tartott. 

A 2019. március 7-i rendkívüli ülés 1. és 2. napirendi pontjában a képviselők az önkormányzat 

meghibásodott traktorja helyett szükséges mezőgazdasági munkagép megvásárlásáról döntöttek. 

Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében három árajánlatot kértek be, majd ezek 

közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel való szerződéskötésről döntöttek. Az ehhez szükséges 

összeg nem áll a költségvetésben rendelkezésre, így a vásárlás zárt végű lízing keretében 

történik. Az ügylet adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, melyhez a Kormány hozzájárulása 

szükséges. 

A 3. napirendi pontban a képviselő-testület a „nyimi központi park zöldfelületének rendezése” 

című projekt keretében megvalósuló fejlesztések céljára beérkezett árajánlatok elbírálásáról és a 

vállalkozói szerződések megkötéséről döntöttek. A Balatoni Fejlesztési Tanács döntése 

értelmében az önkormányzat 4.667.094.-Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyhez 

10 % önerő biztosítása szükséges.  

Az építési tevékenységek megvalósítására 3 árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a 

Kővágó-Ép Kft. tette. A projekt keretében megvalósuló növényültetési tevékenység ellátására 

szintén 3 ajánlatot kértünk, a legkedvezőbb Papp Gergely János egyéni vállalkozótól érkezett. A 

képviselő-testület a fenti tevékenységekre a legkedvezőbb ajánlatot benyújtókkal kötött 

vállalkozási szerződést. 

A 2019. március 28-án megtartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület a LEADER HACS 

által kiírt, „A helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása” című projekt 

keretében pályázat benyújtásáról döntött. A már meglévő biomasszával működő kazánhoz 

kapcsolódó fejlesztésekre maximum 10 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás 

mértéke az elszámolható költségek 85 %-a. A testület vállalta, hogy a támogatás elnyerése 

esetén a fejlesztést megvalósítja, és a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. 

 

Budainé Vajk Ildikó jegyző 

Polgármesteri tervek 2019. 

 

VEDD A NYIMIT! 

Saját készítésű 

savanyúság kaphatók: 

 savanyú uborka, 

 alma 

paprika/csípős/, 

 lecsó 

 paradicsomlé 
különböző 

kiszerelésekben 

 

Érdeklődni az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet 

munkaidőben 

személyesen, vagy a 

84/580-022-as 

telefonszámon. 

Igaz, hogy már áprilist írunk, és jócskán benne vagyunk a megvalósításokban, de talán nem 

hiábavaló néhány mondatban az idei terveket megismertetni a szélesebb nyilvánossággal is. 

Természetesen az idén sem térünk el a polgármesteri ciklus elején meghatározott fő fejlesztési 

irányvonalaktól. Konkrétabban ez azt jelenti, hogy a célunk Nyimet olyan, minden 

szempontból élhető, modern, gondozott településé varázsolni, ahol gyermekeinknek érdemes a 

faluban maradniuk és az életüket ide tervezniük. Ehhez helyi szinten nagyon sok munka és 

feltétel szükséges, úgy gazdaságilag, mint infrastruktúrában. Szükséges a településkép 

javítása, és a település- marketing. A közlekedés és a kulturált szórakozás, illetve a sport 

feltételeinek megteremtése. 

A legfőbb kincsünk a természeti környezetünk, ezt óvnunk és fejlesztenünk kell. Nyim 

rendkívül jó földrajzi elhelyezkedését és természeti szépségét ki kell használnunk, hiszen a 

Balaton és több nagyobb iparvállalat van a környékünkön, így minden adott, hogy a Nyimben 

élő emberek sok munkalehetőség közül választhassanak. Amikor viszont hazaérünk, egy 

gyönyörű természeti környezet, csönd és nyugalom vesz minket körül, ahol kimondhatjuk, „jó 

itt élni”. Természetesen az unottan ismételt mondatom, is igaz, hogy „Magunkért mi 

tehetünk a legtöbbet”. Senki sem bújhat más mögé. Mindenkinek meg kell tennie a 

közösségért, ami tőle telik. A közösség ereje erősebb minden törvénynél, és több minden 

pályázatnál. Persze ezek is elengedhetetlenek a fejlődéshez. 

Az előbb leírtakat tartom szem előtt a tervezett fejlesztések és pályázatok megvalósítása során. 

Az év folyamán átadjuk a felújított katolikus templomot, a „Patak parkot”, a megújult és 

kiegészített Rózsa kerttel. Lesz „Zenélő templom” című rendezvény is. Indulunk a 2019-

es Nemzeti Regattán. Természetesen megtartunk minden hagyományos rendezvényt is. 

Folyatjuk a közmunkaprogramban a fólia kertészetet. Pályázunk: a Kultúrház átalakításra, 

bővítésre, útfelújításra, hivatal épületének külső megújítására, a fűtéshez szecskatárolóra 

és még sok pályázat van előkészítés alatt, amiről az év folyamán a hírlevelünkben és online 

(weboldal és FB) is folyamatosan adunk majd hírt. 

Nem fogunk unatkozni az idén sem. A kitűzött célok eléréséhez kérem mindenki tevékeny 

részvételét és erkölcsi segítségét, támogatását! 

      Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
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Májusi programajánló- Gyereknap 

 

Nemzeti Regatta 
 

Egészségrovat- szénanátha 
 
 

 

 

Nagy örömmel számolunk be 

róla, hogy az önkormányzati 

testület döntésének 

köszönhetően, idén újra részt 

veszünk a NEMZETI 

REGATTÁN, Magyarország 

településeinek vitorlás 

fesztiválján, mely ezúttal 

2019. június 1-2. -án 

(szombat-vasárnap) kerül 

megrendezésre. A tavalyi 

sikereken felbuzdulva, ebben 

az évben is számos 

versenyben fogjuk 

megmérettetni magunkat. 

Amatőr vitorlásversenyen, 

sárkányhajó bajnokságon, 

települési ízek versenyén, 

települési stand 

szépségversenyen, valamint a 

színpadon is 

bemutatkozhatunk 

bemutatkozhatunk, ezzel 

öregbítve településünk hírnevét. 

Megjelenésünket igyekszünk 

egységesen felépíteni, ehhez a 

mesét – mint műfajt – hívtuk 

segítségül. Egy 

marokNyimesevölgy a 

Balatonnál - ez az idei év 

szlogenje. Az előkészületek már 

javában zajlanak, hogy minden 

versenyszámban a legjobb 

formánkat nyújthassuk. A 

program nem csak a 

versenyzőknek, résztvevőknek, 

hanem falunk lakóinak is remek 

szórakozást, kikapcsolódást 

kínál, és természetesen a 

részvétel mindkét nap ingyenes. 

Az eseményen a települések 

bemutatkozásai és a versenyek 

megtekintése mellett az  

egészséges életmód 

jegyében 

szűrővizsgálatokon is részt 

lehet majd venni, a 

gyermekeket pedig többek 

között ugrálóvár, körhinta 

kézműves gyereksarok is 

várja. A rendezvény során 

népszerű előadók 

koncertjein is részt 

vehetnek a látogatók: 

fellép Vastag Csaba, az 

Irigy Hónaljmirigy, Péterfy 

Bori & Love Band, 

valamint a Hooligans 

zenekar.  

Szurkoljunk újra együtt 

Nyimnek és legyünk 

részesei egy fantasztikus 

hétvégének! 

 

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 

Végre elérkezett a várva várt tavasz, 

mely az éltető napsütés kellemes 

sugarai mellett az arra érzékenyek 

körében sok kellemetlenséget is 

okoz. Ami a kertészeknek öröm és 

boldogság, az sokaknak maga a 

pokol, hiszen elkezdődik az 

allergiaszezon. A pollenallergiát a 

köznyelvben gyakran nevezik 

szénanáthának is, bár a széna 

kifejezetten nem okoz allergiát. Az 

elnevezést az aratáskor tapasztalt 

tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás 

hívta életre, ezeket a tüneteket 

azonban nem a széna, hanem a 

felszálló por váltotta ki. A 

szénanátha a légúti allergia egyik 

formája, amely az orrnyálkahártya-

gyulladás és kísérő tüneteinek 

összefoglaló neve. A 

pollenallergiában szenvedők egy 

része csak egy bizonyos növény 

pollenjére allergiás, ám az 

allergiások többségénél több 

különböző pollen is válthat ki 

allergiás reakciót. 

pollenjére allergiás, ám az 

allergiások többségénél több 

különböző pollen is válthat ki 

allergiás reakciót. Így a 

szénanáthás betegek 

allergiaszezonja akár az első 

pollen megjelenésétől az utolsó 

virágzásig, februártól 

októberig is tarthat. A 

szénanáthás tünetek a napok 

többségében több mint egy 

órán keresztül jelentkeznek: 

tüsszögés, vizes-nyákos 

orrfolyás, orrdugulás, 

orrviszketés, szemviszketés, a 

szem égő érzése, 

szemkönnyezés, 

torokviszketés, fáradtság. Az 

allergia gyógyszeres kezelését 

a szezon előtt egy-két héttel 

érdemes elkezdeni, mivel a 

terápiás hatás csak napok 

 

 

 

múlva alakul ki. 

Amennyiben nem a 

tünetekre, hanem az 

allergiát kiváltó okra 

keresnek megoldást, akkor 

jön képbe az immunterápia, 

melyet az adott allergén 

megjelenése előtt néhány 

hónappal kell elkezdeni, 

így a panaszok fokozatos 

csökkenése várható s a 

gyógyszeres kezelés lassan 

csökkenthető. Az allergiás 

tüneteket nem szabad 

elhanyagolni, a kezeletlen 

allergiás náthából ugyanis 

egyik évről a másikra 

allergiás asztma alakulhat 

ki. A tüneti kezelés mellett 

javasolt még a rendszeres 

orrmosás is, ami enyhít a 

panaszokon. 

 

Május utolsó szombatján- a 

kicsiknek és nagyoknak 

szeretnénk kedveskedni, egy 

igazán jó, tartalmas 

rendezvénnyel. Május 25-én 

ugyanis ismét megrendezésre 

kerül a GYERMEKNAP, 

akadályversennyel, és további 

szórakoztató programokkal. A 

résztvevőket természetesen 

ezúttal is vendégül látjuk egy 

finom ebéddel. A programról 

részletesebben a Hírlevél 

következő számában, illetve 

Facebook oldalunkon 

olvashatnak a későbbiekben. 

 

Egy kis érdekesség….mit 

ünneplünk Gyereknap 

alkalmából: 

A gyermeknap a világ sok 

országában ünnepnap. A 

nemzetközi gyermeknap 

(általában jún. 01.) 

megünneplése Törökországból 

ered és ezen a napon különösen 

a volt kommunista országokban 

vált népszerűvé. 

Magyarországon 1931-től 

ünneplik (akkor még 

gyermekhétnek hívták), 1950 

óta már csak egy napig tart és 

május utolsó vasárnapján 

tartják. 

 

 

Közérdekű információk  

 

Lomtalanítás 

2019. május 03-án 
Nem helyezhető ki: 

háztartási kommunális 

hulladék 

veszélyes hulladék 

építési törmelék 

gumiabroncs 

zöldhulladék 

szelektíven gyűjtött  

üveg, papír, műanyag 

 

Ebek pótoltásása  

2019. május 8. (szerda) 

17.30.-18.00.óra között 

 

Az ünnep célja, hogy 

megemlékezzenek a világ 

gyermekeinek 

testvériségéről és egymás 

közti megértésről, valamint a 

gyermekek jóléte érdekében 

kifejtett küzdelemről. 

Javasolták a kormányoknak, 

hogy mindenhol olyan napot 

jelöljenek ki erre a célra, 

amit megfelelőnek 

gondolnak.   forrás: Wikipédia 

Szóljon hát május 25-én 

Nyimben is minden a 

vidámságról, a gyerekekről, 

és a gyereklelkű 

felnőttekről! 

TÖRTÉNETI 

VISSZATEKINTÉS 

Nyim a Habsburg 

birodalom 

 kataszteri térképén 

 

 
 

Bővebben: 

https://nyim.hu/torteneti

-visszatekintes/ 

 

 

 

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! 

 

 



 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptajánló– Perckedli 
 
 

 
 

 

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 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
 

Tegyünk együtt környezetünkért! 
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Tipikus sváb sütemény.  

Nagyon sokáig eláll, és a 

fagyasztást is remekül 

bírja!  

Érdemes a megadott 

mennyiség duplájából 

készíteni. 

 

Hozzávalók: 

 

40 dkg zsír 

1/2 kg liszt 

35 dkg cukor 

3 tojássárgája 

1 citrom leve és héja 

sütőrum (6 ek.) 

tejföl, sütőpor 

 

vágott dió és cukor keverékébe 

fordítjuk. 

Előmelegített sütőben 20-25 

percig sütjük. Frissen 

fogyasztáshoz porcukorral 

megszórjuk.  

Ha kihűlt, dobozokba rakjuk, 

hogy megpuhuljon. (Akár egy 

hétig is állhat a dobozban) 

 
Jó étvágyat kívánunk! 

Sue53 receptje 

 

Elkészítés: 

A lisztet, és a sót a zsírral 

elmorzsoljuk. Szétválasztjuk a 

tojásokat, a sárgáját kikeverjük 

a cukorral, vaníliás cukorral és a 

sütőrummal, majd összegyúrjuk 

az elmorzsolt liszttel. Ízesítjük 

citromhéjjal. Ha túl száraz, 

tejfölt teszünk hozzá. Tehetünk 

bele sütőport is, de akkor 

mindenképpen tegyük bele egy 

egész citrom levét, mert az nem 

hagyja majd túlságosan 
feldagadni. A tésztát kb. 2 cm 

vastagra kinyújtjuk, tetszés 

szerinti formával kiszaggatjuk, 

minden formát megkenünk  

tojásfehérjéivel, majd durvára 

vágott dió és cukor keverékébe 

fordítjuk. 

 
 

 
 

  

 

 

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 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 téli rezsicsökkentés 

keretében Nyim községben 43 

háztartás nyújtott be 
támogatási kérelmet a 

Kormány által biztosított 

12.000 Ft összegére. A 

kérelmek mindegyike 

támogatást nyert, így az 

önkormányzat 516.000 Ft 

vissza nem térítendő 

támogatásban részesült.  
Az igénylők közül 11 háztartás 

tűzifára, 1 háztartás gázra, 31 

háztartás fabrikettre nyújtotta 

be igényét. Az önkormányzat a 

tüzelőanyag biztosítására a 

Sió-Gold Bt-vel (8654 Ságvár, 

19/2 hrsz) kötött szerződést. 

Felhívjuk a figyelmét 

annak, aki még a tüzelőt 

nem vette át, hogy az 

utalvány 

felhasználásnak végső 

jogvesztő határideje 

2019. december 15.! 

 

 
 

A fotó illusztráció! 

 

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. 

 

Az utalvány az érintettek 

részére kiküldésre került, 

mellyel az igényelt tüzelő-

anyag 2019. december 15-

ig átvehető a Szolgáltató 

telephelyén.  
 

 

A Kormány döntése 

értelmében 

a tüzelőanyag csak 

természetben vehető át, 

pénzre nem váltható. 
 

A tüzelő elszállításáról a 

jogosult köteles 

gondoskodni! 

 

tel:06%2030%20322%201818
tel:06%2030%20322%201818
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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: 

- május 5. Édesanyák vasárnapi istentisztelet  (Ságvár - 08:30 / Kiliti - 10:00)   

 
- május 30. "áldozócsütörtök", mennybemenetel ünnepi istentisztelet (Ságvár - 17:00 / Kiliti 

- 18:00)  

Konfirmandusaink, megkezdett tanulmányaik végeztével, május 30-án, mennybemenetel 

ünnepén (áldozócsütörtökön) fognak vizsgázni; majd pedig 2019. június 9-én, 

pünkösdvasárnap tesznek konfirmációi fogadalmat – a kiliti református templomban. Ekkor 

lesz jubiláns konfirmanusaink köszöntése is!  

- június 9. pünkösdvasárnap (Ságvár - 08:30 / Kiliti - 10:00) 14:00 - ünnepi úrvacsorás 

istentisztelet a nyimi református templomban  

Bozsoki- Sólyom János 

Köszöntsük együtt az Édesanyákat! 

 

Megújul a nyimi 

katolikus templom 

 
Már kora tavasszal 

elkezdődött a Nyimi 

Katolikus Templom 

felújítása, ami újabb 

sarokpontjához érkezett. 

Konkrétan ez azt jelenti, 

hogy beépítésre kerültek a 

harangtorony új 

zsalugáterei.  

 

 
 

A tetőszerkezet 

megerősítésre került, az új 

lécezés mellett, több száz 

év után csatornát is kapott 

a templom. Így már nem 

fogja eső áztatni, 

településünk legidősebb 

(1824) építészeti 

emlékének falait.  

Elkészültek a belső festési 

munkálatok is, és a 

sekrestye ablakcseréje 

lehetővé tette, hogy Nyim 

katolikus közössége, 

Húsvét áldását a hétfői 

szentmisén már a megújult 

templomunkban 

fogadhatta.  

Sok köszönet a 

támogatóknak, akik a 

templom megújulásához 

hozzájárultak, és a 

segítőknek, akik részt 

vettek a templomunk 

takarításában, hogy Húsvét 

ünnepe megfelelő 

körülmények között 

lehessen. 

A római katolikus 

templom felújítására 

15.000.000.- Ft támogatást 

nyert el a Szent Kilit 

Római Katolikus Plébánia 

és Egyházközség. 

 

 
 

 

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az Európai 

Parlament tagjainak magyarországi választását.  
A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről, a jelölő 

szervezeteknek szóló információkról a Helyi Választási Irodától (8654 Ságvár, Fő utca 16.), 

illetve a www.valasztas.hu internetes felületen tájékozódhatnak! 

 

Európai parlamenti képviselők választása 

2019 

 

Május 5-én 17.00 órakor köszöntjük a nyimi Édesanyákat, Nagymamákat a 

Kultúrházban. 

Ez alkalomból szeretettel várjuk vendégeinket! 

 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
http://www.valasztas.hu/

