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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. november 

IV. évfolyam X. 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: 

Baross iskola nyílt 

napján jártunk 2.oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Férfinapról  

beszámoló           2.oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Programajánló 3. oldal 

Tájékoztató a 

támogatásokról  3.oldal 

Lakásfelújítás 3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

Ez+Az  4.oldal 

Melléklet 5.oldal 

         

 

Elérkezett egy újabb önkormányzati ciklus, újra meg kell gondolni és meghatározni az elkövetkező 

évek, évtizedek stratégiáit. Elemezni, mi az, amit folytatni kell és mi az, amit újra kell gondolni. 

Jómagam és az új testület feladata lesz a meghatározott erkölcsi és fejlesztési alapelvek és irányok 

mentén Nyimet jobbá, szebbé tenni. 

Az biztos, hogy nem lesz könnyű, mivel a település saját bevételei nagyon alacsonyak. Ebből 

kifolyólag a fejlesztésre szánható anyagi keret nagyon szűkös. Ezt kell kompenzálnunk 

összefogással, a pályázatok minél jobb kihasználásával, valamint a település közösségi szellemének 

erősítésével. Ehhez kérem a testület és Nyim lakosainak segítő támogatását, ugyanis sokszor a 

település fejlődése nem pénz kérdése, hanem az összefogásé. 

A magam részéről továbbra is minden olyan gyakorlatot tovább kívánok folytatni, ami a 

választópolgárok és a község közvetlen, vagy közvetett érdekét szolgálja. 

 

Mielőtt a polgármesteri ciklusprogram részletesebb ismertetésébe kezdenék, az előző ciklushoz 

hasonlóan szeretném a ciklus erkölcsi alapelveit ismertetni. Ezek az elvek voltak érvényben az 

előző ciklusban, és lesznek érvényben a következőben is.  

Tehát, minden tevékenység, amit a testület és jómagam teszünk az elkövetkező öt évben mit sem ér, 

ha nincs összefogás. Ehhez viszont szükséges egy egységes morális alapelv, ami mentén a 

cselekedeteinket végrehatjuk.  

1. Az „egy a falu- egy a cél” mottó nem csak a gazdasági fejlődést tűzi ki célul, hanem a 

morális és az összetartozás erősítését is. Fontos, hogy higgyünk magunkban, egymásban 

és a falunkban.  

2. Minden döntés meghozatalánál vegyük figyelembe: nincs másodrangú ember, senkit nem 

hagyhatunk magára! Felelősséggel tartozunk egymásért.  

3. Ahhoz azonban, hogy ez valóban működni tudjon, a falu polgárainak is magukénak kell 

érezniük azt a szemléletet, hogy mindenkinek végeznie kell a saját dolgát, tennie kell a 

kötelességét, aztán várhat el bármit a közösségtől! 

4. Mindenki úgy viselkedjen a másik emberrel, amit maga is szeretne visszakapni 

embertársaitól.  

 

A programra térve fontos kihangsúlyoznom, hogy a működésben, intézményekben a kommunikációs 

csatornákban alapvető változás nincs. Mindenkinek várom a közösségre vonatkozó építő jellegű 

véleményét, jelzését telefonon, emailen, fogadóórán vagy a közmeghallgatáson. Ezzel kapcsolatban 

fontos megjegyezni, hogy kis közösség révén nincs nagy apparátus, aki az ötleteket meg tudja 

valósítani. Szívesen veszünk minden javaslatot és a megvalósításban való részvételi szándékot még 

inkább. Programomban fontos cél a fiatalok, fiatal házasok helyben maradásának, lakáscélú 

támogatása. Erre vonatkozóan a rendelkezésünkre álló igen szűkös költségvetési keret nagyon 

minimális lehetőséget ad, szeretnék erre is további forrásokat találni, hogy milyen módon 

tehetnénk vonzóvá – az anyagi támogatás mellett – a fiatalok helyben történő letelepedését. 

Annak érdekében, hogy Nyim megközelítse, vagy el is érje a környező nagyobb települések 

színvonalát. 

Hiszek abban, hogy a Nyimben élőknek is ugyanazok a szolgáltatások, infrastrukturális ellátottság 

jár, mint akár egy városban. Az önkormányzat feladata, hogy ezt a lehetőségeihez mérten biztosítsa. 

Emiatt fognak a fiataljaink a településen maradni, itt terveznek majd gyereket nevelni. Így tud Nyim 

egy élő település maradni. 

 

A gazdasági program megvalósításának elvei 
1. A Polgármesteri ciklusprogram, választási ciklusra szól. Ennek alapján, valamit a képviselők 

további javaslatai alapján a település középtávú fejlesztési programjának alapjául is szolgál 

majd. Így mindenképpen épít az előző időszak eredményeire, tapasztalatára és folyamatára. 

Stratégiai jellegű célokat, feladatokat tartalmaz meg, amelyek hosszabb távon 

meghatározhatják az önkormányzati döntések irányát és összehangoltságát. 

2. Ezen elképzelések előnyben részesítik azokat a programokat, amelyek a település 

fenntartható fejlődését segítik elő. 

3. A gazdasági fejlődés célja, hogy munkahelyeket biztosítsunk saját településünkön élőknek, 

értékteremtő beruházásokat hozhassunk létre, amellyel a falu megtartóerejét tudjuk 

megerősíteni.  

4. Gazdasági tevékenységeinket jórészt a kötelező feladatellátás jelenti, de bízom benne, hogy 

a megkezdett folyamatok továbbvitelével, esetleges fejlesztésével a tevékenységi körök 

kiszélesítésével nagyobb léptéket vehet a fejlődés. A helyi gazdaságunk érdekében nyitnunk 

kell a turisztikai fejlesztések és az ipari tevékenységek bevonása felé. 

 

….folytatás az 5. oldalon! 

 

Polgármesteri tervek az új ciklusra ( 2019-2024.) 

 

 

 

VEDD A NYIMIT! 

 

Savanyú uborka  
5 l:  1700.- Ft 

0,7 l:  300.- Ft 

Lecsó  0,7 l: 300.- Ft 

 

Munkaidőben hívható 

telefonszám:  

84/503-603, vagy  

06/70/341-0007 

 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati Irodában 

lehet! 
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A férfiakat ünnepeltük! 

A Baross iskola nyílt napján jártunk  

Őszintén a férfiak egészségéről 

 

 

olyan vendégek és partnerek 

mellett jelenhettünk meg, mint 

az Aranypart Kollégium, a 

BAHART, a DRV, a 

Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, a Máté Autó, az 

OTP, a PTE Zalaegerszegi 

Egészségügyi Kara, a 

Rendőrség, a Somogyi 

Kereskedelmi és Iparkamara, a 

SMK Siófoki Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya és a 

Vízügyi Igazgatóság – 

képviselői.  

A rendezvényre érkezők a 

szakmákon túl bepillantást 

nyertek az iskola angol és német 

nyelvi képzésébe, valamint 

természettudományos gyakorlat 

keretében rendhagyó biológia 

órán vehettek részt. 

 Standunknál az 

érdeklődők az iskolával 

kötött együttműködésről is 

tájékozódhattak, a 

közösségi szolgálat 

teljesítését illetően, 

valamint igyekeztünk 

minél átfogóbb képet adni 

községünk természeti 

értékeiről, és példaszerű 

közösségi és kulturális 

életéről. 

 

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!  

Egyre gyakrabban halljuk a 

betegségek megelőzését szolgáló 

figyelemfelhívást: Az orvosi 

szűrővizsgálatok életet 

menthetnek! A nők többsége ezt 

komolyan is veszi, míg az 

erősebb nem képviselői közül 

sokan homokba dugják a fejüket. 

Mondván, velük úgysem 

történhet semmi baj. Téves 

felfogás, elmaradott 

gondolkodásra vall ezt hinni. 

A rendszeres tüdőszűrés, a 

prosztatavizsgálat, a 

belgyógyászati különféle 

kontrollok mind megelőzhetővé 

tennék a férfiak korai halálozását. 

Magyarország vezető helyet 

foglal el mind a mentális 

betegségekben, melyek egyre  

gyakrabban végződnek 

öngyilkossággal, mind a 

tumoros- és érrendszeri 

betegségekben. Az Európai 

Unió tagállamaiban az 50 év 

feletti férfiak közül 3 millióan 

szenvednek prosztatarákban, 

aminek szűrése, kézzel történő 

vizsgálata, fájdalommentes, és 

ami kiegészül egy speciális 

vérvizsgálattal. Aki ezt nem 

kerüli ki, a saját életét mentheti 

meg. Ráadásul az időben 

felismert prosztata tumor jól, és 

eredményesen kezelhető a 

speciális készítményekkel. A 

férfiak körében megnőtt a tüdő-

, a vastag-, és végbélrák, az 

agyvérzés, és a szívinfarktus 

aránya is hazánkban. A 

szűrővizsgálatok életet ment- 

 

  

 

 

A rengeteg résztvevőnek 

köszönhetően a tánctér 

folyamatosan telített volt, így a 

bátrabbak már a színpadra is 

felmerészkedtek. 

Összességében egy 

fantasztikus estét zártunk.  

A Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület ezúton 

szeretné megköszönni minden 

támogatójának, a fellépőknek 

és a segítőknek, hogy idén is 

ilyen színvonallal valósulhatott 

meg ez a rendezvény.  

 

A fotógaléria az 

önkormányzati facebook 

oldalon tekinthető meg 

 

 

 

hetnek, ezért érdemes 30 év 

alatt kétévente, afölött évente 

felkeresni a házi-, 

üzemorvost, akitől a páciens 

minden útmutatót megkap a 

szakrendeléseken történő 

szükségszerű vizsgálatokról. 

A fiatal férfiaknak például 

családalapítás előtt érdemes 

egy általános 

állapotfelmérést kérni a 

családorvostól. Emellett a 

helyes táplálkozás-, és 

életmód, a túlsúly elkerülése, 

az alkohol mértékletes 

fogyasztása, a dohányzás 

elhagyása, és a rendszeres 

mozgás beépítése a 

mindennapokba kifejezette 

jót tesz.   
Forrás: WEBbeteg.hu 

 

A vacsora után még egy 

hatalmas meglepetés várt a 

férfiakra, hiszen idén először 

tűzijátékkal is ünnepeltük őket. 

Ezután talán nem is kérdés, 

milyen fergeteges hangulat 

kerekedett, amelyre a legjobb 

garancia a székesfehérvári 

Riviera Cafe zenekar volt, aki 

egészen hajnalig ontotta 

magából a népszerűbbnél 

népszerűbb slágereket. 

 
 

 

 

Önfenntartást 

ösztönző támogatás a 

nyimieknek 

 

Nyim Község 

Önkormányzata 

képviselő- testületének 

döntésének értelmében 

természetbeni települési 

támogatás nyújtható 

azon szociálisan 

rászorult személy 
részére, aki a családi 

szükségletek 

kielégítését szolgáló, 

gazdálkodásra 

alkalmas ingatlannal 

rendelkezik, vagy azt 

használja Nyim 

községben.  

 

Feltételek:  
*Az igénylő családjában 

az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja 

meg a 200 000 forintot, 

egyedül élő esetében a 

250 000 forintot.  

 

*Egy gazdálkodásra 

alkalmas ingatlan 

tekintetében csak egy 

személy igényelheti a 

támogatást. 

 

A támogatás az alábbi 

formákban nyújtható: 

 

- gyümölcsfa csemete,  

- vetőmag,  

- konyhakerti növények 

palántái. 

A támogatás iránti 

kérelmet az 

önkormányzat által 

meghirdetett 

időpontokban lehet 

benyújtani! 

 

A kérelemhez 

mellékelni kell: 

*jövedelemigazolásokat

* nyilatkozatot arról, 

hogy a kérelmező 

gazdálkodásra alkalmas 

ingatlannal rendelkezik, 

vagy azt jogszerűen 

használja. 

 

 

A támogatás 

részleteiről az 

Önkormányzati 

Irodán, illetve a 

hirdetőtáblán 

tájékozódhatnak! 

 

 

Ebben az évben sem történt 

másként, a nyimi asszonyok 

ismét kitetettek magukért, és 

férfinap alkalmából számos 

meglepetéssel kedveskedtek az 

erősebbik nem képviselőinek. 

Elsőként egy közismert 

bohózatot vittek színpadra, 

ezzel okozva derűs perceket, 

majd a Németkéri Német 

Nemzetiségi Táncsoport 

műsora következett, 

színvonalas 

táncprodukciójukkal alapozták 

meg a bál vidám hangulatát. A 

műsorok után ismét az ételé lett 

a főszerep, ezúttal a vendégek 

sváb sertésragut kóstolhattak 

burgonyakrokettel. 

2019. november 8-án 

tartotta a Siófoki 

Szakképzési Centrum 

Baross Gábor 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája kiemelt 

pályaválasztási programját, 

a nyílt napot. Köztudott, 

hogy a Baross Gábor 

középiskola örökbe fogadta 

településünket ezért a 

diákok évről- évre részt 

vesznek a tavaszi 

falutakarításban, mellyel a 

csapatépítésen, és 

szabadidejük hasznos 

eltöltésén túl az érettségi 

feltételének számító 

közösségi szolgálatot is 

teljesíthetik a tanulók.  A 

programon meghívottként 

olyan vendégek és 
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Receptajánló– Tatár beefsteak 

 

 
 
 

 

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! 

Tájékoztató a fűtési támogatás igénylésének feltételeiről 

Lakásfelújítási ötletmozaik- karácsonyra hangolódva 

Nyim Község 

Önkormányzata képviselő- 

testületének döntésének 

értelmében települési 

támogatásként fűtési 

támogatás nyújtható azon 

szociálisan rászoruló személy 

részére,  

 

*akinek családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a 200 000 

forintot, egyedül élő 

esetében a 250 000 forintot. 

A fűtési támogatás iránti 

kérelmet tárgyév október 1-

től december 5-ig terjedő 

időszakban lehet benyújtani. 

*A kérelemhez mellékelni 

kell a 

jövedelemigazolásokat. 

 

A karácsonyi készülődés 
már nagyon aktuális feladat 
akár az otthonunk 
díszítéséről beszélünk, 
akár közösségi 
munkálkodásban. 
Kézműves foglalkozások  a 
családban,  az oviban, 
iskolában, de akár a 
barátokkal is nekivághatunk 
ezeknek az ötletes 
újrahasznosított dekorációk 
elkészítésének. 
 

Használhatjuk a PET 
palackokat sapkás pingvin 
készítéshez, vagy kiégett  
 

 

 

 

A fokhagyma használata 

tilos, hiszen a tatár egy 

alapvetően lágy ízvilágú 

krém állagú étel.   

 

 
 

A bélszínen kívül esetleg 

még készíthető hátszínből, 

ill. egyéb max. 5 – 7 % zsírt 

tartalmazó előre bepácolt 

marhahúsból. 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Sue53 receptje 

Elkészítés 

Az előre bepácolt (bors, mustár, 

olaj), lehártyázott bélszínt kis 

lyukú húsdarálón 2 – 3 x ledaráljuk 

(eredetileg kaparták, kézzel 

vágták). Mélyebb tálba tesszük, és 

ki – ki saját ízlése szerint bekeveri 

magának. Otthon az ízléseket, és 

mértékeket ismerve előre 

bekeverjük, és a hűtőben tartjuk 

kicsit, míg az ízek összeérnek. 

Pirítós toastra, vagy vékony szelet 

kenyérre tálaljuk. 

Egy mélyebb tálba a bélszínhez 

keverjük az apróra vágott 

vöröshagymát, vajat, mustárt, tojás 

sárgákat; sózzuk, borsozzuk. Ízlés 

szerint worchestershire-rel, és 

tabascoval is ízesíthetjük. 

Vannak, akik még ketchupot, és 

más szószokat is tesznek bele.  

 

A fűtési támogatás ugyanazon 

lakott ingatlanra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül az ingatlanban élő 

személyek és háztartások számától. 

 

A támogatás összege 

ingatlanonként 10 000 forint. 

 

 

Nem részesülhet fűtési 

támogatásban az a kérelmező, 

aki a tárgyhónapban részesült 

rendkívüli eseti támogatásban 

fűtési célú közüzemi 

díjtartozásra, vagy tüzelőanyag 

vásárlásra hivatkozva, illetve aki 

rendszeres lakásfenntartási 

támogatásban részesül a 

gázfogyasztási díj tekintetében. 

 

 

 

 

 

villanykörtéket, amelyből 
rénszarvast, hóembert, 
Mikulást készíthetünk.  
Az üres boros üvegek is 
új életre kelhetnek egy kis 
festékkel és 
kézügyességgel.  
Itt most néhány kép 
megtekinthető, de ha még 
több ötletet szeretnének, 
akkor látogassanak el a :  
 https://iladesign.cafeblog.
hu/2017/12/10/karacsonyi
-keszulodes-
ujrahasznositas-ujra-es-
ujra/ oldalra! 
 

forrás: Iladesign 

 

Programkavalkád 
decemberben is… 
 

Advent az ünnepi 

készülődés időszaka, 

így decemberben mi 

sem tétlenkedünk, 

változatos 

programokkal várunk 

kicsiket és nagyokat. 

A Könyvtár 

szervezésében  

 

december 7-én 17:00 

órakor a Vattacukor 

zenekar előadását 

láthatják. 

 

A műsor után a 

Mikulás is 

megérkezik, és idén 

is hoz egy kis 

meglepetést a 

gyerkőcöknek. A 

szervezést, 

lebonyolítást és egy 

kis anyagi 

hozzájárulást Nyim 

Község 

Önkormányzata 

vállalta magára.  

 

December 14-én 

15:00 órától a 

szorgos kezeké lesz a 

főszerep, hiszen idén 

sem maradhat el a 

mézeskalács-sütés. 
Kérünk mindenkit, 

aki teheti, 

gyúródeszkát, 

köténykét, esetleg 

némi díszítőelemet 

hozzon magával. Az 

elkészült műveket 

megkóstoljuk, a 

legszebben 

sikerülteket haza is 

lehet vinni. 

 

A programoknak 

azonban nincs vége, 

hiszen december 20-

án 18:00 órakor idén 

is  

Karácsonyi 

Koncertet tartunk a 

Kultúrházban, 

 melyre szintén sok 

szeretettel várunk 

minden kedves 

érdeklődőt! 

 

 

Készüljünk együtt a 

szeretet ünnepére! 

 

 

 

 

Hozzávalók 

Fejenként  

(étvágytól függően)  

10 – 16 dkg bélszín 

1 – 2 dkg vöröshagyma 

1 dkg vaj 

1 db tojás sárgája 

ízlés szerint só, fehér bors 

őrölve, mustár, 

worchestershire szósz, 

tabasco pár csepp. 

Szeletelt, vagy toast kenyér 

 

 

A támogatási kérelmek 

odaítélése az adott évi forrás 

kimerüléséig történik. 

 

A fűtési támogatás iránti 

kérelmeket az idei évben 

november 29-től, dec. 5-ig 

lehet benyújtani. 
 

A támogatás részleteiről az 

Önkormányzati Irodán, 

illetve a hirdetőtáblán 

tájékozódhatnak! 

 

 

https://iladesign.cafeblog.hu/2017/12/10/karacsonyi-keszulodes-ujrahasznositas-ujra-es-ujra/
https://iladesign.cafeblog.hu/2017/12/10/karacsonyi-keszulodes-ujrahasznositas-ujra-es-ujra/
https://iladesign.cafeblog.hu/2017/12/10/karacsonyi-keszulodes-ujrahasznositas-ujra-es-ujra/
https://iladesign.cafeblog.hu/2017/12/10/karacsonyi-keszulodes-ujrahasznositas-ujra-es-ujra/
https://iladesign.cafeblog.hu/2017/12/10/karacsonyi-keszulodes-ujrahasznositas-ujra-es-ujra/
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www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

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

  

Egyházi hírek 

Adventi gondolatok 
 

G Y Ü L E K E Z E T I   P R O G R A M A J Á N L Ó 

 november 30. 16:00-tól ökumenikus „adventi gyertyagyújtás” a ságvári református templom előtt 

 december 1. 08:30-tól advent (és az egyházi év) I. vasárnapi istentisztelet Ságváron 

 december 4. 17:00-tól zenés Mikulás-várás és gyermekpüspök-választás a ságvári 

Művelődési Házban (a részvétel ingyenes, DE: előzetes regisztrációhoz kötött – december 1-ig 

kell jelezni a részvételi szándékot, kizárólag a ref.egyhazkozseg@gmail.com E-mail címen – a 

tárgy mezőbe ezt írják: Mikulás!) 

 december 21. 16:00-tól a Ságvári Női Kamarakórus (vegyes kar) szokásos adventi/karácsonyi 

koncertje a ságvári református templomban 

 december 21. 17:00-tól gyermekek karácsonya a Ságvári Művelődési Házban  

 december 25. 08:30-tól karácsony I. napi ünnepi úrvacsorás istentisztelet a ságvári református 

templomban;  

 december 25. 14:00-tól karácsony ünnepi úrvacsorás istentisztelet a nyimi református 

templomban 

 december 26. 08:30-tól karácsony II. napi ünnepi úrvacsorás istentisztelet a ságvári parókia 

gyülekezeti termében 

 december 29. 08:30-tól karácsony utáni I. vasárnapi istentisztelet a ságvári parókia gyülekezeti 

termében 

 december 31. 16:00-tól óévi hálaadó istentisztelet a ságvári parókia gyülekezeti termében  

 2020. január 1. 08:30-tól/10:00-tól újévi istentisztelet.    Bozsoki- Sólyom János 

 

Apróhirdetés 

* 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  

* KERES: Kétütemű 

1984-es évjáratú 

Wartburg 353 gépkocsit 
vásárolnék tulajdonostól 

világosbarna-világossárga 

színben, jó állapotban saját 

használatra.  

Tel.: 06-70-564-7358 

 

*** 
Tisztelt Olvasóink! 

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel hírlevelünket 

állandó 
INGYENES 

apróhirdetési rovattal 

bővítjük! 
A hirdetéseket adott hónap 

15-ig várjuk a 
hivatalnyimfb@gmail. 

com címre! 
A hirdetések tartalmáért 

felelősséget nem vállalunk! 

 

KATOLIKUS ÜNNEPI SZENTMISE IDŐPONTJA: 

 

2019. december 26. 9
15. 

"A falevelek épp, hogy lehulltak, a város fényei már vibrálva adják hírül, hogy bizony, nemsokára 

itt a karácsony. Bizonyos fényeket, kellemes illatokat gyerekkorunk óta a karácsonyi készülődéssel 

kötünk össze. Sokunkban jelen van már az a pozitív várakozás és fokozódó izgalom, amellyel a 

karácsonyra készülünk. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ebben az időszakban, nagyobb a sor a 

pénztárnál, emberek tömegei járnak-kelnek az utcákon. Sokak előtt egy adott cél lebeg: megfelelő 

ajándékokat kell beszereznie az ünnepekre. Nincs még egy olyan ünnep a nyugati kultúrában, 

amellyel kapcsolatban ekkora reklám-zuhatag zúdulna az emberekre, mint a szeretet ünnepe és az 

azt megelőző négy hét, az advent. 

 A tévécsatornák, az internet, az újságok, az utcai fények által felénk érkező impulzusok mind-mind 

azt szuggerálják, hogy készülnünk kell valamire és ezt egyféleképpen tehetjük meg: ha vásárolunk. 

Látnunk kell tehát, hogy a körülöttünk lévő világ egy adott keretbe próbálja helyezni a 

gondolkodásunkat, értékítéletünket, szokásainkat – és mindezt sokaknál sikerrel teszi. 

 

A várakozás és a szeretet, e két szó, melyről az advent és a karácsony eredetileg szól, feltételez egy 

olyan emberi erényt, amely mindkét szó alapfeltétele is egyben: ez pedig a türelem és az abból 

fakadó megértés. Amikor a rohanó, idegeskedő, feszült tömegre nézünk, valahogy nem e két 

fogalom jut eszünkbe… Sokkal inkább az a stressz, amely a vásárlásból, az ajándékozás 

„kötelességéből” fakad. Nem látunk türelmet és megértést magunk körül – ezek nem férnek bele a 

gyakran tolakodó reklámok világába.  

Az advent és a karácsony egészen másról szól, mint amit a felénk érkező külső ingerek ezekben a 

hetekben sugallnak. S ha a bennünk lévő esetleges lelki űrt vásárlással próbáljuk megtölteni, akkor 

ez semmiképpen nem célravezető megoldás.  

Advent és a karácsony eredetileg Jézusról szól, akiben testet ölt a szeretet, türelem és megértés. 

Advent lehetőséget ad az elcsendesedésre és az áldott várakozásra. Próbáljuk meg időnket jobban 

beosztani, fordítsunk legalább ilyenkor több időt emberi kapcsolatainkra. Gyakoroljunk türelmet, 

megértést másokkal szemben – az ünnepek lényegének megértése segít majd abban, hogy ez az 

időszak különb legyen az átlagos hétköznapoknál. 

forrás: http://www.kre.hu/portal/index.php/834-adventi-gondolatok.html 

 

A Ságvári Közös 

Önkormányzati Hivatal a 

2019. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló 

 9/2019. (V. 21.) 

rendeletben foglaltak 

szerint 2019. december 23. 

napjától 2020. január 3. 

napjáig igazgatási 

szünetet tart. A téli 

igazgatási szünet utáni első 

rendes munkanap 2020. 

január 6. Az igazgatási 

szünet alatt az 

ügyfélfogadás szünetel, de 

ügyeletet a halaszthatatlan 

ügyek miatt folyamatosan 

biztosítunk.  

A 2019. évi 

közmeghallgatás 

időpontja: 2019. 

december 4-e, 18.00 óra. 

A közmeghallgatáson a 

2019. évi tevékenységről 

szóló  beszámoló, valamint 

a 2020-ra vonatkozó 

tervek, elképzelések 

hangzanak el. 

 

B

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com
tel:06%2030%20322%201818
tel:06%2030%20322%201818
http://www.kre.hu/portal/index.php/834-adventi-gondolatok.html
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Fejlesztési elképzelések /2019-2024 év/ 

 

A település fejlesztési tevékenysége magában foglalja a már folyamatban lévő és az előkészítés fázisában tartó fejlesztéseket, 

valamint az ezek nyomán felszínre jövő továbblépési lehetőségeket is. A továbbiakban is kiemelt feladatként kezelendő a 

kötelező és önként vállalt feladatok biztosítása és fejlesztése, összhangban a költségvetési lehetőségekkel. A gazdasági program 

feladatainak, a fejlesztési elképzelések megvalósulásával kiemelten kell támogatnia a munkahelyteremtés, a munkahelyre való 

eljutás és a humánerőforrás fejlesztés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztést. 

 

- Mezőgazdasági termelés 

Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységét átalakítja. A közmunka- program által kialakult erőforrásokat új megoldásokkal 

kell hasznosítani a közösség érdekében. 

 

- Megújuló energia 

A három önkormányzat által közösen vásárolt faaprító berendezés kapacitásait kihasználva, az apríték gyártásával a közösségi 

tereinket kívánjuk tovább fűteni.  

 

- Csapadékvíz elvezetés problémájának, önkormányzati utak megújításának megoldása 

Egyre gyakrabban visszatérő probléma, amelyre hosszú távú megoldást kell találnunk. Ennek érdekében mindkét témában 

pályázatokat kívánunk benyújtani Magyarország kormánya és az EU felé egyaránt.  

 

- Mobil (GSM), TV és internet hálózat és ellátottság fejlesztése 

Mindegyik területre elmondható, hogy az önkormányzat fejlesztési hatáskörén kívül esik, de a GSM térerő- ellátottság javítása 

érdekében további szolgáltatókkal kívánjuk felvenni a kapcsolatot. A TV és internet szolgáltatás terén a cél, hogy a ciklus 

folyamán a saját tulajdonú hálózatunk jövedelmet tudjon termelni számunkra és Nyimen belül is versenyhelyzetet tudjunk 

teremteni a tartalomszolgáltatások terén (TV, Internet) 

 

- Turisztikai célú fejlesztések 

A falumegújítási terv során megkezdett fejlesztéseket tovább kell vinni, és további fejlesztésekkel kell kiaknázni a településben 

rejlő turisztikai lehetőségeket. Nagyteljesítményű WIFI rendszer kiépítése a településen, sportpark telepítése, játszótér- bővítés, 

közösségi terek szolgáltatásainak bővítése. A Faluház felújítása, majd turisztikai célú hasznosítása. Siófok- Som kerékpárútról 

biztonságos kerékpárút leágazás kiépítése Nyim felé. A Kási vár irányába turisztikai útvonal kiépítése, valamint a vár részleges 

látogathatóvá tétele attrakciókkal kiegészítve. Lovas turizmus kialakítása, fejlesztése. 

 

- Vagyoni jellegű fejlesztések 

A fejlesztési program megvalósításához vagyonszerzésben is gondolkodnunk kell. Emellett a meglévő épületeink értékmegőrző 

és értéknövelő beruházásinak elvégzése.  Faluház felújítása, Kultúrház bővítése, átalakítása. Közparkok fejlesztése, 

Önkormányzati épület bővítése fűtőanyag tárolására alkalmas épülettel. Ravatalozó építése és a temető további megújítása , 

fejlesztése. A „császárfás” területen egy játszópark kialakítása. 

 

- Energiahatékonyság növelése 

Ez kiemelten fontos, mert megtakarításokat eredményez a költségvetés számára. Tervben van az önkormányzati épület és a 

Kultúrház külső hőszigetelése és a napelem- park bővítése. 

 

- Nem gazdasági fejlesztések:  

Közösségfejlesztő programsorozatok folytatása, fejlesztése. Kulturális programok, akár program- sorozatok megszervezése és 

azok szélesebb körben történő népszerűsítése.  

 

Mindezen célok eléréséhez kérem a választott képviselők és Nyim lakosainak öntevékeny támogatását. 

 

 

      Barátsággal:    
 

 

 Pistár Péter  

           polgármester 

 

Polgármesteri tervek az új ciklusra ( 2019-2024.) folytatás az 1.oldalról 

Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen, hogy elsőként értesüljön a helyi hírekről! 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com

