
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen 
 

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Megszűnt a veszélyhelyzet, de 
életbe lépett a járványügyi 

készültség 
 

2020. június 18. nappal megszűnt a 

veszélyhelyzet, ugyanakkor a kormány 

kihirdette a járványügyi készültség 

bevezetését - az erről szóló 

kormányrendeletek megjelentek a Magyar 

Közlönyben. Olvasóinkat pontokba szedve 

tájékoztatjuk a fontosabb változásokról:  

 Ettől a naptól megszűnt a 65 év 

felettiek vásárlási idősávja,  

 kötelező marad a maszkviselés 

(avagy a szájat és az orrot eltakaró 

sálat, kendőt használni)  a 

tömegközlekedési eszközökön, 

valamint az üzletben történő 

vásárlás során. Ez alól kivételt a 6 

év alatti gyerekek jelentenek. 

 Továbbra sem lehet 500 főnél 

nagyobb zenés, táncos 

rendezvényt tartani. 

 A közterületi ingyenes parkolás 

2020. július 01-ig van érvényben 

 A Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatalban és a társult 

településein az ügyfélfogadás a 

vírushelyzet előtti munkarendre áll 

vissza. 

 Újra kinyitott a Ságvári vásár a 

szigorú járványügyi óvintézkedések 

betartása mellett 

 180 nappal meghosszabbodik a 

veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, 

vagy annak megszűnését követően 

15 napon belül lejáró okmányok 

érvényessége 
A járványügyi készültség bevezetését a 

kormány szükségesnek tartja, mert a 

járványnak nincs vége, a fertőzés még 

szigetszerűen felütheti a fejét. A 

járványügy készültséget a kormány most 

hat hónapra hirdette ki, fenntartásának 

szükségességét 3 havonta felülvizsgálja. 

Az Operatív Törzs a járványügyi 

készültség alatt is működik. 
  

 

Június 17- én éjszaka újabb jelentős eső 

vízkár érte településünket.  Majd két 

órán keresztül zuhogott 

megállíthatatlanul az eső. A 60 mm eső 

a környező dombokról lezúdulva a 

szinte már a „szokásos” helyeken 

okozott problémát. Az előző évek 

önkormányzati erőfeszítéseinek 

köszönhetően az ingatlanokban, 

közterületeken okozott kár egy kicsit 

mérsékeltebb, de a külterületi útjainkat 

újra tönkre tette. 

Az éjszaka folyamán miután az eső 

csendesedett 15-20 Nyimi tette fel a 

kérdést, hogy mikor kezdjük a károk 

felszámolását, mert felőlük már azonnal 

indulhat a munka. Hála Istennek nem 

volt rá szükség, de az áldozatos és 

azonnali felajánlást öröm volt hallani! 

Köszönöm mindenkinek a közös ügyben 

és érdekben az önzetlen felajánlást, 

majd másnap pedig a konkrét segítséget 

az útakadályok felszámolásában és a 

járhatatlanná vált utak ideiglenes 

helyreállításában. 

 

 

2020. június     www.nyim.hu  V. évfolyam X.szám 

Kedves 

Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének 

soron következő 

számát 

olvashatja. 

Hagyomány-

teremtő 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 

 

Fermentáljunk 

együtt  2.oldal 

EFOP programok 

   2.oldal 

Mobil applikáció a 

DRV-nél  2.oldal 

Környezetvédelem

     3.oldal 

Fejlesztések                                                 

                 3.oldal 

Receptajánló 

   3.oldal 

Egyházi hírek       

4.oldal 

 

Aktuális      4.oldal 

 
Újra árvíz és újra összefogás 

 

 

 

Újra 

bebizonyítottuk, 

hogy összetartó 

egymásért 

felelősséget 

vállaló közösség 

vagyunk.  
 

Köszönöm 

mindenkinek! 

 

Pistár Péter 

polgármester 

http://www.nyim.hu/
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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 jelzett napon 8.00-16.00. óra 

 

Fermentáljunk együtt! 
Elkezdődött a befőzés időszaka is. Szörp 

recepteket hoztam a mostani Hírlevélbe. 

Minden, amit készítek, tartósítószer-

mentes! 

Mentaszörp:  

Hozzávalók: 2 l víz, 1 kg cukor, 5 dkg 

citromsav, 2 marék mentalevél. 

Öntsd egy nagyobb edénybe a vizet, add 

hozzá a száráról letépkedett, megmosott 

mentát. Takard le, és pihentesd egy éjszakán 

át. Másnap jól nyomkodd ki, szűrd le, rakd 

hozzá a cukrot és a citromsavat. Kevergetve 

segítsd a cukor olvadását. Majd kis lángon 

forrald fel, közben többször kevergesd meg. 

Forrástól számítva tíz percig főzd, majd 

szedd üvegekbe. Zárd le légmentesen, állítsd 

fejtetőre mindegyiket két percre, majd tedd 

dunsztba, azaz jól takard be pléddel. Így 

hagyd kihűlni. A Bodzaszörpöt 

hasonlóképpen készítem. Akkor szedem a 

virágot, amikor csendes az idő, sem szél, 

sem eső nem verte ki a virágport a 

tányérokból. Óvatosan, ollóval vágom le a 

száráról, és rögtön tálba teszem. Felöntöm 

annyi vízzel, hogy ellepje. 

 

Jól kinyomkodom, egy éjszakát állni hagyom. 

Másnap reggel leszűröm.  

Ahány liter víz, annyi kiló cukorral keverem, 

ízlés szerint citromsavval savanyítom.  

Én mentát is teszek bele, majd 1 napig újra 

állni hagyom, hogy oldódjon a cukor, közben 

kevergetem.  

A felfőzés ugyan az, mint a mentánál. Mikor 

kész, üvegekbe töltöm, száraz dunsztban 

hagyom kihűlni.  

Nálunk a családban évek óta ez az egyik 

„sosem elég” szörp.   

Jelenleg érik a málna, meggy, ami szintén 

nagyon finom szörpnek. A többi szörppel 

megegyező módon készítjük a meggy, málna, 

eper stb. - szörpöt is. A kimagozott érett 

meggyből gyümölcspréssel, vagy facsarással, 

gézen csöpögtetéssel, szűréssel – ki hogyan - 

kinyerjük a meggylevet, amit ráöntöttünk 

szintén ahány liter, annyi kg cukorra és 

hozzáadtunk ízlés szerint citromsavat. 

Felfőzzük, szárazdunsztban hagyjuk kihűlni. 

Ezt a szörpöt is, akár meggy, akár eper vagy 

málna 1:7 arányban tudjuk majd szénsavas 

vagy szénsavmentes vízzel fogyasztani.  

Fülöp Ildikó 

 

 
Ismét elérhetők az EFOP programok 

Mobilon is 

bejelenthető a 

vízóra-állás 

Olyan applikációt 

hozott létre a DRV 

Zrt., amelynek 

köszönhetően már a 

vízmérőállás 

bejelentése is gyorsan 

és kényelmesen 

intézhető. 

A diktálás egyszerű, 

és csupán néhány 

percet vesz igénybe. 

Az alkalmazás a 

Google Play 

áruházból tölthető le 

az Android 

operációs rendszerrel 

rendelkező 

mobiltelefonokra. A 

mai digitális 

megoldások vezérelte 

világban 

elengedhetetlen, hogy 

lehetőséget adjunk 

felhasználóinknak 

arra, hogy bárhonnan 

és a nap bármely 

szakaszában el tudják 

intézni ügyeiket, így 

például ne csak a 

csekkeket tudják 

gyorsan, online 

befizetni, hanem a 

vízmérőállás 

bejelentést is  

egyszerűen, pár perc 

alatt kipipálhassák. 

Ennek 

eredményeképp 

született meg a 

Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. 

applikációja is, a 
DRV Mérőállás-

bejelentő.  
A felhasználóknak 

csupán csak le kell 

tölteni az applikációt, 

regisztrálni, és 

figyelni az értesítést. 

Bővebb információ 

az applikációval 
kapcsolatban: 

https://bit.ly/30yyn

Fm 

A „Közösen a jövőnkért komplex program 

a humán közszolgáltatások fejlesztésére 

Siófok térségében” elnevezésű EFOP-

1.5.2-16-2017-00006 pályázat 

megvalósításának megfelelően már az 

elmúlt években is számos sikeres 

rendezvényt, előadást, sportprogramot 

szerveztünk a településen. Bár a 

pandémiás helyzet idén felülírta a 

tervezett programokat, az enyhítéseknek 

köszönhetően szolgáltatásainkat már a 

szokott módon, személyesen is tudjuk 

biztosítani. Nagy sikerrel folytatódik a 

Petanque klub, és hamarosan 

megrendezésre kerül az Akadálytúra és 

sportbörze is (2020. július 4.), ahol kicsik 

és nagyok is egyaránt jól érezhetik 

magukat. A Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület is bekapcsolódott 

pályázatunk megvalósításába, így a 

kultúrák közötti párbeszéd keretében már 

számos gasztronómiai, népismereti 

foglalkozással és zenés-táncos 

rendezvénnyel kedveskedtek a helyieknek 

A járványhelyzet miatt ezeket a 

tevékenységeket is szüneteltetnünk kellett, 

most azonban már túl vagyunk egy újabb 

sikeres rendezvényen, és várhatóan 

július 4-én és július 25-én is újabb gasztronómiai 

és zenei/népismereti élményben lehet részünk.  

Utazó szakember hálózatunk is újra működik a 

településen, jogászunk havi egy alkalommal, 

adósságkezelőnk hetente, pszichológus 

kollégánk pedig egyeztetés alapján várja az 

egyéni problémával hozzá fordulókat. Sikeres a 

munkaerőpiaci tanácsadás is, a későbbiekben 

meghirdetésre kerülő alkalmainkhoz továbbra is 

bárki csatlakozhat, aki munkát keres, esetleg 

szívesen váltana, vagy önéletrajzot szeretne 

készíteni, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá.  

(A pontos időpontokról plakátjaikról 

tájékozódhatnak.) A 2019/2020-es tanévben 

megkezdett, a fiatalok iskolaidő után szervezett, 

felnőtt által felügyelt testmozgás/sport 

tevékenység keretében zajló lovaglás oktatás 

jelenleg is zajlik. A programnak köszönhetően 8 

gyermek ismerheti meg az lovaglás alapjait. A 

programjaink, szolgáltatásaink ingyenesen 

igénybe vehetők. Amennyiben a pályázatról, 

valamint a pályázat keretében megvalósuló 

rendezvényekről többet szeretnének megtudni, 

keressék fel a www.kozosenajovonkert.hu 

honlapot, vagy kövessenek minket a „Közösen a 

jövőnkért –Siófok” facebook oldalon. 

 
 

 

https://bit.ly/30yynFm
https://bit.ly/30yynFm
http://www.kozosenajovonkert.hu/
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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! 

 

 
 

 

Újult erővel megyünk tovább! 

Hozzávalók: 

½ kg liszt 

2 dkg élesztő 

2 db tojás sárgája 

3 dl tej 

6 dkg zsír, vaj, vagy 

 margarin  

(lehet vegyesen is!) 

5 dkg cukor 

csipet só 

kb. 25 dkg lekvár a töltéshez (túró) 

 

 

Elkészítés: 

2 dkg cukros; 1 dl tejjel, az élesztővel, és 3 ek 

liszttel kovászt készítünk. A tojás sárgákat a 

többi cukorral elkavarjuk. A maradék langyos 

tejben feloldjuk a sót. 

 

 

 

 

A tojássárgás cukorra merjük adagonként a 

lisztet, beleöntjük a kovászt, a maradék lisztet, 

és tejet. Fakanállal jó hólyagosra kidolgozzuk. 

Hozzáöntjük a langyosra olvasztott vajat kb. 1 

dkg kivételével, és újra hólyagosra keverjük. 

Kb. 1 óra hosszat letakarva kelesztjük, jó 

duplájára. Lisztezett deszkára borítjuk, 

gyengéden átgyúrjuk, és kb. 1 cm vastagra 

nyújtjuk. 8 – 10 cm-es kockákra vágjuk, az 

egyik oldalára rátesszük a lekvárt, majd 

feltekerjük. Zsírozott, vagy sütőpapírral bélelt 

tepsibe rakosgatjuk, nem túl szorosan. Kb. még 

40 percet hagyjuk kelni a tepsiben. A sütőt 180 

fokra előmelegítjük. A bukták tetejét 

megkenjük a maradék olvasztott zsiradékkal, 

és kb. 40 perc alatt szép arany pirosra sütjük. 

Még a sütőben megszórjuk porcukorral, rácson 

kihűtjük. Langyosan már szétszedhetjük, és 

tálalhatjuk a buktánkat.           Sue53 receptje 

 

2020 első féléve lassan a hátunk mögött van. A 

koronavírus okozta bezártság nem jelentette azt, 

hogy az önkormányzat is pihenhetett. A 

kulisszák mögött továbbra is folytak a 

pályázatok beadásai, a befejezett beruházások, 

fejlesztések elszámolásai. Igaz, hogy 

polgármesteri hatáskörben, de a testülettel 

konzultálva, megszülettek a működéshez és 

fejlesztésekhez szükséges döntések. A tavaly 

októberben megalakult új testület 

folytonosságot jelentett és polgármesterként 

büszkén mondhatom, hogy méltó utóda az 

előző testületnek. Sajnos, a koronavírus járvány 

az első féléves rendezvényeinket jelentősen 

átírta, vagy meg is hiúsította. Ezen a 

közelmúltban megjelent könnyítések csak 

részben változtattak. Ez azt jelenti, hogy a 

Falunapot sajnos nem tudjuk megrendezni, de a 

kisebb létszámú programokat igyekszünk 

megtartani. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk 

a lakosságot. A beruházások, fejlesztések terén 

az idén Nyim újabb nagy lépést tesz előre. A 

település működtetésében nagy segítséget fog 

nyújtani az az új épületszárny, amit pályázat 

keretén belül a konyha / feldolgozó 

felszereléssel együtt a Leader közösséghez 

beadott pályázaton nyertünk, összesen 13 millió 

Ft értékben. A másik óriási és remélhetőleg a 

Nyimben élők életminőségét nagyban javító 

beruházásunk a csapadékvíz elvezetési projekt. 

Az elnyert összeg 165 millió Ft. Az összegből a 

lehető legtöbb csapadékvíz elvezetési 

problémát szeretnénk megszüntetni. Azt 

mindenképpen el kell mondani, hogy a projekt 

kivitelezésére fordítható összeget csökkenti a 

tervezés, projekt előkészítés és bonyolítás, 

közbeszerzés költsége. 

 

 
 

 

Ettől függetlenül, a vízbekötés, a gázellátás 

kiépítése, vagy az utak szilárd burkolatúvá tétele óta 

nem volt ekkora összegű fejlesztés Nyimben, és az 

említettek nem ma voltak. 

Az előkészítés ebben az évben, a kivitelezés viszont 

2021-ben fog elkezdődni, ami valószínűleg 

kellemetlenséggel fog járni a településen mozgó, 

dolgozó munkagépek vagy pl. az útfelbontások 

miatt. 

Játszó tér felőli híd: 
Vis Maior keretén belül, sikerül az idén 

helyreállítani a játszótérnél található híd környékét. 

Magát a hídfelépítményt az önkormányzat saját 

költségvetéséből kezdte felépíteni az elmúlt évben, 

de az idén már befejezését ünnepelhetjük. Így a híd 

a mederkotrásnak köszönhetően nem csak képes 

átereszteni az érkező vizet, de esztétikailag is 

teljesen megújul és az egész település jelképévé 

válhat. A híd felépítményének elkészítését Babodi 

Attilának köszönhetjük. 

A Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

pályázatához kapcsolódva, az önkormányzat az 

egyesülettel közösen épít egy fa szerkezetű 

impozáns szaletlit, mely az előzőekben elkészült 

petanque pálya és főzőhely méltó kiegészítése lesz. 

Terveink szerint világítással, áramvételi 

lehetőséggel, majd a későbbiekben fix asztalokkal 

és padokkal lesz ellátva. Az új közösségi tér 

kivitelezéshez sok - sok szorgos kézre lesz szükség, 

ehhez várjuk önkéntesek, segíteni szándékozók 

jelentkezését a később meghirdetett időpontokban. 

 

Előre is köszönöm mindenki erkölcsi, tevékeny és 

anyagi áldozatát és támogatását, annak érdekében, 

hogy Nyim szépüljön és egyre élhetőbb és jobb hely 

legyen. 

Barátsággal: Pistár Péter polgármester 

 
 Receptajánló- Bukta 

 

 

…” 

Tudtad, hogy egy 

évben 100 

kilogramm papírt 

használsz fel? 

Évente közel 

tízmillió fát 

fogyaszt el 

Magyarország.  

Az elhasznált papír 

nagy része használat 

után a szemétben 

köt ki, így egy 

évben 980.000 

tonna papírhulladék 

keletkezik. Ezzel a 

legnagyobb 

probléma nem a 

papírhulladék 

lebomlási ideje 

vagy 

környezetszennyező 

hatása, hanem az, 

hogy a papírt újból 

elő kell állítani. 

A felhasznált papír 

legnagyobb részét a 

postaládába dobott 

bolti katalógusok, 

hirdetések, 

szórólapok képezik, 

de emellett népszerű 

papírhulladéknak 

számítanak az 

újságok, a 

csomagolóanyagok, 

az iratok, és a 

különböző termékek 

papírcsomagolásai 

is.2014-ben 420 

millió darab 

italoskarton doboz 

került forgalomba 

Magyarországon. 

Ez azt jelenti, hogy 

minden hazai 

háztartás átlagosan 

évi 120 darab italos 

dobozt használt el, 

vagyis minden 

harmadik napon 

dobtunk a 

szemétgyűjtőbe egy 

kartont, derül ki az 

Italoskarton 

Szövetség 2014-es 

kimutatásából. 

 

 

 



 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 4.oldal 
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Identitás Tábor 

Lakitelken:  

2020. augusztus 

 17-23. 

 
 

Eboltás Nyimben a 

Községháza előtt: 

2020. június 23. 

(kedd) 16.00-17.00 

 

Pótoltás: 

2020. július 08. 

(szerda) 

17.00-17.30. 

 

Egyházi alkalmak 

Apróhirdetés 

Nyimben az Öreg- 

hegyen faház 

eladó.  
Érdeklődni: 

Frikton 

Ferencnénél lehet a 

70/623-6597 vagy  

84/380-784 

telefonszámokon 

 

 

 

Református: 

-  július 10-11-12 - a szentendrei Kecskés Együttes mini koncertjei  "Trianon és a 

szétszakított magyarság"- összetartozást erősítő zeneművek;   

(július 10.) péntek 19:00-kor a nyimi református templomban (szombat-vasárnap 

pedig Kilitin és Ságváron lépnek fel, ugyancsak 19:00 kezdettel s a református 

templomokban) 

- augusztus 16-án, vasárnap Újkenyér ünnepi úrvacsorás istentisztelet veszi kezdetét 

8:30 órakor a nyimi református templomban  

Katolikus: 

Szentmise időpontja: 2020. július 19. 11
00

 órakor Kilitin Máté Atya Ezüst miséje (25év) 

Augusztus 1. (szombat) 18
00

 órakor Nyimben 

 

 
Tisztelt Nyimiek! 

Igaz, hogy emlékmű előtt nem tudtunk megemlékezni ezen szomorú eseményről, de a magyar 

történelem a mai ember számára ezen kibeszéletlen, feldolgozatlan traumáját meg kell 

mindenkinek ismernie. Tanulnunk kell a múlt hibáiból és a megszerzett tudást a jövő építésére 

kell fordítanunk. Trianon egy nagyon jó példa arra, hogy a magyarok egymásra utaltságát fel 

kell ismernünk. Úgy kell a magyar – magyar együttműködést megvalósítanunk, hogy közben 

szövetségeket kötünk, barátokat szerzünk. A franciaországi Trianonban, magunkra maradtunk 

és levágtak bennünket, mint az áldozati bárányt a háború oltárán. 1000 év és ős apáink jussa 

lett oda egy „pillanat” alatt. Minden magyarnak kötelező ismernie országunk múltjának ezen 

darabját is, a II. világháborúval, a kommunista diktatúrával együtt. Mind a mienk, de ez a múlt 

és nekünk előre kell tekintenünk. Ezért hiszek abban, hogy a Magyarország tekintetében is 

érvényes az ami Nyimre, nem az ország vagy a település mérete számít, hanem a benne élők 

hite saját magukban. A bizalom, amit egymás iránt éreznek. Felhívom minden 20 és 40 év 

között nyimi lakos figyelmét arra, hogy rajtuk múlik a következő 30-40 év magyar valósága. 

Ahhoz, hogy ezt a felelőséget vállalni tudják és a helyes irányt szabjanak maguknak és az 

országnak, ismerniük kell az idén 100 éve történt eseményeket és körülményeket. Ennek egy 

szelete Gróf Apponyi Albert védő beszéde, ami süket fülekre talált az akkori győztes 

hatalmaknál, mert feltett szándékuk volt egy erős állammal kevesebb legyen Európában. 

Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, az előbb már említett Gróf Apponyi Albert párizsi 

beszédét, figyelmes olvasásra, amiből csak egy részletet közlünk, de a teljes beszéd a 

következő linken megtalálható:  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_beszede_forraskozles/ 

Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott 

békefeltételekre (Párizs, 1920. január 16.) 

„Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott: hivatalosan tudomásunkra hozták a 

békefeltételeket. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, 

amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás 

nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szíveskedtek azokat nekünk 

átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. 

Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából 

származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene 

ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt 

a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg. „ 

Meg kell tanulnunk, hogy a jelenben és a jövőben saját sorsunk jobbá tétele csak rajtunk 

múlik. Tanulnunk, cselekednünk és együttműködnünk kell, mert ezt senki sem teszi meg 

helyettünk.        Pistár Péter polgármester 
 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_beszede_forraskozles/

