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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. december 

IV. évfolyam XI. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja. 

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint 

a programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 

Nyimben járt a Mikulás

  2.oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Boldog, biztonságos 

ünnepeket!  2.oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Programajánló 3. oldal 

Együtt készültünk az 

ünnepekre!  3.oldal 

Karácsonyi kellékek 

dolgozó 

háziasszonyoknak 

3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

Ez+Az  4.oldal 

 

Közeleg a számvetések ideje. Itt az évvége, mindenki egy kicsit megállva, 

elcsendesedve számot vet az elmúlt év történéseiről. Az ember értékeli mit csinált 

jól és mit rosszul, le kell vonnia a tanulságot, hogy még egyszer ugyanazt a hibát ne 

kövesse el. Egyúttal tervet készítünk a jövő évre.  

Itt kapcsolódik be számomra az ADVENT. A szó jelentése: eljövetel, ami egyet 

kell, hogy jelentsen az azt megelőző várakozással. Mindenki vár valamire! Tele 

vagyunk sok, kimondott, vagy kimondatlan vággyal és várunk, ezen dolgok 

eljövetelére.  De ezek a dolgok nem jönnek maguktól, tennünk kell érte! Meg kell 

találnunk az utat, hogy a vágyaink beteljesedhessenek. A kiindulási pont és az egyik 

fő energiaforrás, a családdal, szeretteinkkel eltöltött minden egyes perc. Ezért is 

tennünk kell, ez sem jön magától.  

Manapság, általános és elfogadott az önzés, az „én vagyok a világ közepe” és „ez 

nekem jár” világkép, ami nagyon eltorzítja az embert. A mindent csak anyagiakban 

és hatalomban való mérés eredményezte azt az értékrendi válságot, amiben jelenleg 

is élünk.  

Az advent, a karácsony, Jézus születésének ünnepe arra kell, hogy ráébresszen 

bennünket, mennyire törékenyek vagyunk. Életünket úgy törheti ketté az a 

megmagyarázhatatlan erő,- amit tisztelhetünk bármilyen templomban, imaházban, 

mecsetben, vagy akár a tudomány templomában-, mint egy gyufaszálat. Ma 

vagyunk, holnap pedig mi, vagy egy közeli szerettünk kerül olyan helyzetbe, amin 

önerőből már nem tud változtatni. 

Ennek tudatában kell életünket élnünk, alázattal fordulni, minden az élettől kapott 

perchez, mint ajándékhoz.  

Ajándék az az idő, amit a barátainkkal, szomszédunkkal és szeretteinkkel 

tölthetünk. A templomokba, - legyen az bármilyen felekezethez tartozó is-, 

várakozni és hálát adni kell menni! 

A hálaadás örömét, és a szeretteik körében eltöltött boldog perceket kívánok 

mindenkinek az elkövetkező ünnepekre! 

 

 

Barátsággal: 

Pistár Péter polgármester 
 

 

Adventi üzenet 
 

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! 

Karácsony – Harang csendül... 

Harang csendül,  

Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének  

Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  

Magába száll minden lélek. 

Minden ember  

Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  

Az én kedves kis falumban  

A Messiás  

Boldogságot szokott hozni. 

A templomba  

Hosszú sorba'  

Indulnak el ifjak, vének,  

Az én kedves kis falumban  

Hálát adnak  

A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn  

A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  

Az én kedves kis falumban  

Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma. 

 

Karácsonyi Rege…részlet 
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Boldog, biztonságos ünnepeket! 
 

Nyimben járt a mikulás 

Már igényelhető az influenza elleni védőoltás 

 

 

 

lehetett részünk. A műsort 

követően a közös éneklést 

meghallva, megérkezett 

hozzánk két krampuszával a 

Mikulás is. Nagyon sok 

csomagot hozott, idén 

56 kisgyermek vehetett tőle át 

ajándékot.  

A bátrabbak versekkel, 

énekekkel is készültek a 

Télapónak, 

de a szégyenlősebb gyermekek 

sem távoztak üres kézzel. Nyim 

Község Önkormányzata idén is 

hozzájárult – a szülők mellett – 

hogy több finomság kerülhessen 

a csomagokba. Ezúton 

köszönjük 

minden résztvevőnek, hogy 

megtiszteltek bennünket  

jelenlétükkel, és 

köszönetünket fejezzük 

ki a 

támogatásért Nyim 

Község 

Önkormányzatának is. 
 

 

 

 

 
 

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!  

Már október elejétől kérhetők az 

influenza elleni védőoltások 

annak érdekében, hogy a 

veszélyeztetett csoportba tartozók 

megfelelő védelemben 

részesülhessenek. 

 A védettség általában 2–3 hét 

alatt fejlődik ki, és több hónapig 

tart, ezért célszerű az oltást a 

járványidőszakot megelőzően 

beadatni. Magyarországon az 

influenzajárvány általában 

januárban kezdődik, és március 

végéig bármikor előfordulhat. 

Kiemelt csoportok: A 

veszélyeztetett személyeknek (pl. 

idős kor, krónikus betegség). 

Akik  zárt térben több emberrel 

dolgoznak együtt,  vagy sok 

emberrel kerülnek kapcsolatba 

munkájuk során.  

 

A fél évnél fiatalabb gyermekek 

családtagjai számára ajánlott, 

mivel az ő védelmüket a 

környezetükben élők oltásával 

lehet csak megoldani. 

Leendő kismamák részére 

szintén megfontolandó. A 

nemzetközi ajánlások már a 

családtervezés időszakában is 

javasolják az influenza elleni 

oltás felvételét, ha a 

gyermekvállalás várhatóan az 

influenza- szezonra esik. 

Hosszú repülőút alkalmával 

kifejezetten fontos a megelőzés!  

Gazdaságossági 

szempontból mindenki számára 

javallt, aki szeretné megelőzni, 

hogy egy esetleges 

megbetegedése kapcsán gyógy- 

  

 

 

 segítséget! -A gépjárműben 

hagyott értéktárgyai nincsenek 

biztonságban, tegye azokat a 

csomagterébe, az értéktelennek 

tűnő tárgyak is felkelthetik az 

elkövető érdeklődését! 

-Minden esetben zárja le 

autóját, ablakait soha ne hagyja 

lehúzott állapotban! 

-Idegennek SOHA NE váltson 

pénzt! 

-Pénzt csak a postás hoz és az 

NEM HAMIS! 

-Ha nem vett részt 

nyereményjátékban, nem is 

nyerhet! Ne töltsön fel 

telefonkártyákat, ne utaljon 

pénzt telefonon beígért 

nagyobb nyeremény fejében! 

 

 

szerekre költsön, és 

jelentős jövedelem-kiesés 

sújtsa. 

A kórokozó 

változékonysága miatt 

minden évben új 

oltóanyagot állítanak elő, 

ezért a megfelelő védelem 

érdekében évenkénti 

oltásra van szükség. 

 

Az influenza elleni 

védőoltásról, illetve az 

ingyenes oltási 

lehetőségről 

tájékozódjon 

háziorvosától, vagy a 

foglalkozás-egészségügyi 

szolgálattól! 

 

zsebekben! -Ne tegyen egy 

helyre pénztárcát, csekket, 

hitelkártyát, iratokat, 

mobiltelefont!  

-Bankkártyája mellett soha ne 

legyen ott a PIN kód! 

-Vásárláskor soha ne tegye le 

táskáját, pénztárcáját 

bevásárlókocsira, pultra!  

-A megvásárolt és kifizetett 

árut se hagyja felügyelet nélkül 

és a gépkocsiba történő 

bepakolás során is ügyeljen 

értékeire! 

-Ha hosszabb időn keresztül 

gyanúsan viselkedő személyt 

lát maga mellett, ellenőrizze 

értékeinek meglétét! Ha tetten 

éri a tolvajt hangosan kérjen  

 

 

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! 

 

 

Az ünnepek közeledtével az 

emberek sok időt töltenek 

utazással, vásárlással 

ajándékválasztással. A zsúfolt 

bevásárlóközpontokban, 

tömegközlekedési eszközökön, 

figyelmetlenség esetén könnyen 

bűncselekmény áldozatává 

válhatnak. Azért, hogy az ünnep 

valóban ünnep legyen, a 

Somogy Megyei Rendőr-

főkapitányság kiemelt figyelmet 

fordít az ebben az időszakban 

leggyakrabban előforduló 

bűncselekményekre, a 

megelőzésük lehetőségeire: 

-A válltáskáját maga előtt fogva 

közlekedjen! Ne tartson 

okmányokat, értékeket külső  

 

December 7-én Nyimben 

ismét a gyermekeké volt a 

főszerep, Mikulás érkezését 

ünnepeltük. Délután 

17:00 órakor a Vattacukor 

zenekar koncertjével 

kezdődött a rendezvény, 

kicsik és nagyok nagy 

örömére, hiszen vidám, 

pergős dalokkal 

örvendeztettek meg 

bennünket. A nagyobbak 

inkább ülve 

hallgatták a zenét, az 

apróságok azonban táncra is 

perdültek. Ezúton is 

köszönjük 

könyvtárosunknak, 

hogy idén is ilyen 

színvonalas előadásban  
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Receptajánló– Karácsonyi muffin recept 
 

 

 

 

 

 

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! 

Együtt készülődtünk az ünnepekre 
 

S.O.S karácsonyi kellékek mindig dolgozó háziasszonyoknak  

Advent harmadik hétvégéjén 

sem pihentünk, ehelyett 

inkább újabb ünnepváró 

programot szerveztünk, a 

gyermekek és felnőttek 

legnagyobb örömére. 

December 14-én, szombaton 

közösen sütöttünk, 

díszítettünk mézeskalácsot, 

valamint az EFOP-3.7.3 – 

Tanulással a közösségünkért 

pályázat keretében a 

résztvevőknek lehetőségük 

nyílt csodálatos ajtó- és 

asztaldíszek készítésére, 

finom kézműves lekvárok, 

gyümölcslevek, 

savanyúságok és egyéb 

kézműves termékek 

kóstolására, valamint a 

bátrabbak szuper 

lakberendezési tanácsokkal is 

gazdagodhattak. 

Sokan vagyunk azzal úgy, 

hogy az utolsó pillanatig 

dolgozunk, rohanunk, 

próbáljuk elrendezni  az eddig 

elhanyagolt hivatalos ügyeket, 

másik kézzel próbálunk úrrá 

lenni a karácsonyi takarítási- 

lázon, mézeskalács- sütésen és 

így tovább.  Sorolhatnám még 

az időzabáló „sziszifuszi” 

tevékenységeket, ami itt az év 

végi hajrában a nyakunkba 

hullik, és akkor az ember 

körülnéz 23-án, és rájön, hogy 

még az őszi dísz van az ajtón 

(bár volt már, hogy a tavaszi 

volt), és még nem vásároltunk 

be, és nem tudjuk, hogy mit  

 

 

 

Tudta? 

A muffin tölteléket 

többféleképpen variálhatja. 

Ha a mostani receptből a 

„karácsonyi ízek” ( méz, 

fahéj, mézeskalács 

fűszerkeverék) kimaradnak, 

helyettesíthetők más módon 

is: megmaradt csokimikulást 

beletördelve a tésztába, 

barack-  meggylekvárral 

keverve, színes 

csokigolyókat szórva a 

masszába.  

A tetejét díszítőcukorral, 

vagy az ügyesebben 

cukormázzal, illetve 

tojásfehérjével díszíthetik 

hasonlóan a mézeskalácshoz. 

A lehetőségeknek csupán a 

fantáziánk szab határt.  

 

Elkészítés 

Az alapanyagokat egy nagy tálba 

teszünk és összeturmixoljuk, majd 

a muffinformába öntjük. A formát 

csak 3/4-ig töltsük meg, különben a 

sütemény „túlcsordul”. Ha fém 

muffinformát használunk, vajazzuk 

ki, mielőtt beletesszük a masszát. 

Erre akkor nincs szükség, ha 

papírkosárkákat vagy szilikon 

muffinformát használunk a 

sütéshez. 

A muffin 200 fokon, előmelegített 

sütőben 20 perc alatt elkészül. 

 

Díszítés: Sütés előtt tesszük a 

tetejére a mazsolát és/vagy a 

csokoládét, utána meghintjük 

porcukorral. Ha cukormázzal és 

színes cukorkákkal díszítjük, csak 

sütés után tegyük rá. 

 

lakberendezési tanácsokkal is 

gazdagodhattak. Így, az ünnep 

közeledtével azonban a lakás 

csinosítása, finom ételek készítése 

 
 

 

főzzünk? Jön a család, az anyu, 

az anyós, és lám- lám kudarc van 

kilátásban, ami a lakás 

karácsonyi hangulatát illeti. De 

mit is tehetünk a 24. órában? 

Íme a dekorációhoz egy két 

gyorsan megvalósítható ötlet, 

amivel az utolsó pillanatban is 

boldogulhatunk. 

Egy masni a széken, a csilláron, 

ajtókilincsen, máris feldobja a 

hangulatot. 

 
 

ÜNNEPI 

HANGULATBAN! 

 

NYIM KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

 

Sok szeretettel 

meghívja Önt és 

kedves családját 

 

ÜNNEPI 

MŰSORÁRA 

 

2019.december 20-

án 

 

17.30-kor 

Helyszín: Nyim 

Kultúrház 

 

Közreműködik: 

Gáll Judit Anna 

vezényletével a 

Nyimi Kamarakórus 

 

Bernáth-Kersák 

Edina (ének) 

Bernáth Balázs 

(oboa) 

Bernáthné Fülöp 

Zsuzsa (zongora), 

 

valamint Peitli 

Franciska 

felkészítésével a 

nyimi iskolások 

 

A belépés ingyenes! 

 

A műsor után 

vendégeink 

süteményt, forralt 

bort, meleg teát 

kóstolhatnak. 

 

Hangolódjunk 

együtt az ünnepekre 

Nyimben! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hozzávalók 

4 személyre 

25 dkg liszt 

20 dkg cukor 

2 db tojás 

0.5 csomag sütőpor 

1 csomag vaníliás cukor 

15 dkg puha vaj 

1 dl tej 

1 csipet só 

1 evőkanál méz 

0.5 kávéskanál fahéj 

0.5 kávéskanál 

mézeskalácsfűszer 

kevéske rum 

 

mellett az is fontos, hogy a 

lelkünk 

is minél jobban feltöltődjön. 

A közös ünnepvárás, 

készülődés közben jobban 

tudunk egymásra is figyelni, 

és ezáltal tudjuk magunkhoz 

leginkább közelebb hozni a 

karácsony igazi üzenetét. A 

nagyszerű programok 

önmagukban mit sem érnek, 

ha a közösség maga nem 

tölti meg élettel és 

tartalommal. Szerencsére 

ezen a rendezvényen is 

sokan vettek részt, akik 

finom mézeskalács-

kóstolóval, és remélhetőleg 

a szívükben is jó érzéssel 

távoztak. Mindenkinek 

köszönjük a részvételt! 

 

Kerítsünk néhány üres kaspót és 

"ültessünk" bele tobozt, 

narancsot, valamilyen zöld ággal, 

szalaggal. 

 
A piros és fehér kombinációja 

nem okoz csalódást,ha karácsonyi 

hangulatról van szó. 

 

 
forrás: Iladesign 
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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 

Ünnepi jókívánság 
 

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

 

 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 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.  

 

B

 

 

ÁÁllddootttt  bbéékkééss  üünnnneeppeekkeett,,  ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg    bboollddoogg  úújj  éévveett  kkíívváánnuunnkk  aa    

NNyyiimmii  HHíírrlleevvééll  vvaallaammeennnnyyii  oollvvaassóójjáánnaakk!!  

Felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy mindenki 

gondoskodjon a saját 

ingatlana előtti járda 

takarításáról és 

csúszásmentesítéséről a téli 

időszakban, továbbá 

kérjük a közlekedési 

útvonalakba belógó 

gallyak, ágak eltávolítását! 

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

