
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Tisztelt Nyimi lakosok! 

2020. október 21-én közmeghallgatás keretén belül adtam tájékoztatást, és folytattunk a megjelent 

lakosokkal párbeszédet a két – a település életét jelentősen meghatározó – fontos beruházásban és saját 

magunk viszonyait rendbe tevő témában, amik az alábbiak voltak: 

 
1. Nyim település csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítését célzó pályázat ismertetése.  

2. Nyim Rákóczi Ferenc utca nyomvonala rendezésének megoldási lehetőségei.  

Mindkét téma esetén fontos elmondani és tudatosítani azt, hogy az önkormányzat „csak” egy vezető, irányító és 

koordináló szerepet lát el, megalkotja a közösség többsége számára fontos működést, fejlődést biztosító 

szabályokat, meghatározza a célok eléréséhez szükséges feladatokat és azokat végrehajtja, illetve végrehajtatja. 

Azt is mindenkinek tudnia kell, hogy az önkormányzat maga a falu, ami saját magát „önkormányozza”. Anyagi 

forrásaink pedig két oldalról érkeznek: 

 Állami (normatív) finanszírozás, vagy pályázatok (Az állami finanszírozás célzott és csak a 

meghatározott működési célra költhető el (szociális ellátás, segélyezés, működés, óvoda és bölcsőde fenntartás, 

pályázott célok megvalósítása, stb.)  

 Nyimben beszedett helyi ADÓ (Ez az az adófajta, amit fejlesztésre, pályázati célok önrészének 

kifizetésére és nem utolsó sorban azokra az állami normatív támogatások kiegészítésére fordítunk, ami nem 

elegendő a kitűzött cél elérése érdekében. Ez a befolyó összeg éves szinten mindösszesen néhány millió forint, 

amit nagyon be kell osztani.  

Ezeket azért volt fontos elmondani, mert mindeniknek tudnia kell, hogy bármilyen extra terhelés a költségvetésre 

nagy anyagi gondokat okoz. Ennek pótlására pedig csak helyi adó-emelésből tudunk forrást teremteni. 

1. Nyim település csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítését célzó pályázat: 

Cél, hogy minél több területre találjunk valamilyen megoldást, de az már most látszik, hogy minden problémát 

nem tudunk megoldani 100%-ban. Még ott sem, ahol most foglalkozunk a csapadékvíz elvezetéssel. Az 

önkormányzat megteszi az első lépéseket, de a lakosoknak is együtt kell működnie, és a saját telkén (NEM 

a szomszédra rá engedve), le kell vezetnie, vagy elszivárogtatnia a csapadékvizet. 

A legkritikusabb pontok: Petőfi utca (két változat kerül kidolgozásra és az érintett tulajdonosoknak, 

önkormányzatnak, kell választania, melyiket preferálják nyilatkozat formájában (magán telkeken lesz részben 

vagy egészben kialakítva). Fő utcára tervezzük a közúttal együtt az átereszek rendbetételét, és a falu elejétől a II. 

világháborús emlékműig az árokrendszer újraalakítását. Minden telekre biztosítani szeretnénk a murvás bejárót 

áteresszel. A bejáró burkolatát mindenki maga választja meg. Minden érintett tulajdonossal egyeztetünk a 

kivitelezés szakasza előtt a jelenleg is működő bejárókkal kapcsolatban. A Kossuth utcai, templommal szembeni 

árok és befolyó rendbetétele is napirenden van, valamint a Rákóczi utca (önkormányzat előtt és a játszótér 

melletti út), rácsos vízgyűjtő a kereszteződésben és a vízlevezetés biztosítása a patakba. 

2. Nyim Rákóczi Ferenc utca nyomvonal rendezésének megoldási lehetőségei: 

Az alap probléma, hogy az út térképen nem ott van, ahol valójában használatban van, ez 66 ingatlant és több mint 

70 tulajdonost érint. A jelenleg használt út több helyen magántelkeken fut és ezt tetézve még a közművek is sok 

helyen (víz-, villanyvezetékek) az út jelenlegi és nem a térképészeti nyomvonalát követi. Ezt kell az 

önkormányzatnak és a tulajdonosoknak rendeznie egymás között. 

Felvázoltunk több lehetőséget, de az egyik drágább és hosszadalmasabb, mint a másik.  

1.) Az út eredeti nyomvonalának visszaállítása (Az előzetes kalkulációk szerint több tízmillió forint költséggel 

jár az egész útszakaszra vonatkozóan) 2.) Az út térképészeti áthelyezése a jelenlegi nyomvonalára (ez a 

változat a jogi és földhivatali eljárások miatt évekig tarthat és a költsége is több milliós tétel) 3.) Csak az út 

térképészeti bal oldalának áthelyezése telekhatár-rendezéssel a jelenleg használt út bal oldalára. (ez a 

változat jár a jogi, földhivatalai, földmérői legalacsonyabb költséggel és a legrövidebb idővel) Ez utóbbi változat 

kivitelezéséhez szükséges minden tulajdonosnak a konstruktív hozzáállása. Az önkormányzat csak olyan útra 

tud pályázatot benyújtani, ami jogilag rendezett. Több szakaszra kell bontanunk a telekhatár rendezési eljárásokat 

(a teljes utcára vonatkozóan kb. 60 szerződés, földhivatali és földmérői eljárást jelent). Javasoljuk, hogy az út 

baloldalán érintett tulajdonosok adják át a falunak út céljára az érintett területet. Amennyiben ez nem hajlandóak 

megtenni, akkor más megoldást kell keresnie a falu közösségének. (vásárlás, kisajátítási eljárás). De, sajnos 

minden plusz költséget, állami finanszírozás híján helyi adó kivetésével lehet megoldani. Ezt mindenkinek 

mérlegelnie kell. (Viszonyításként a külterületen, zárt kertben a környékünkön jellemző négyzetméter ár 70-80Ft 

körül mozog) A szélesedő közút hosszútávon lehetőséget nyújt a útszélesítésre is, segítve a falu fejlődését. A 

közműveket ebben az esetben a legkisebb mértékben kell áthelyezni. 

Hamarosan minden érintettnek megoldási változatokat juttatunk el, ahol kinyilatkoztathatja szándékát. A 

visszaérkezett nyilatkozatok alapján tudjuk a következő lépéseket meghatározni. Remélem sikerült érzékeltetni, 

hogy mindkét téma rendkívül fontos, minden nyimi lakos számára. Közös az érdek, de közös a költség is, 

emiatt bízom minden érintett józan - a közös értéket teremtő és Nyimet támogató - belátásában. 

Barátsággal:  

        Pistár Péter polgármester 
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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; 
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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! 
Mostani ajánlataim a jelenleg még a 

kertekben található zöldségek 

felhasználásához fűződnek. Biztosan 

másoknál is van még zöld paradicsom. Egy 

lapos rekesznyit betettem a kamrába zölden. 

Szépen, lassan kezdenek beérni. Bár nem 

ugyanaz, mintha napon érleltem volna, de 

mégsem a drága bolti. Így még egy pár hétig 

ehetjük a sajátot. A többit felkarikáztam, 

lestyán levelekkel, rozmaringgal fűszerezve 

öntöttem le 2,5%-os sós vízzel. Lezártam, 

most tálcán ácsorognak, amíg erjednek, 

utána mennek ők is a kamrába. Saláta 

alapnak, szendvicshez reggelire, sültek 

tetejére kerülnek majd. Másik recept, amit 

meg szeretnék osztani Veletek, az a 

karamellizált hagyma dzsem. Aki szereti a 

sülthagymát, feltétlen próbálja ki! A 

vékonyra vágott hagymát megdinszteljük, 1 

vagy 2 evőkanál cukorral karamellizáljuk. 

Hozzáadjuk a fűszereket: só, pici ecet. 

foghagyma, őrölt mustármag, fűszerpaprika, 

esetleg darált erős paprika. Lefedve, 

kevergetve sűrűre főzzük, Melegen 

üvegekbe tesszük. majd dunsztban hagyjuk 

kihűlni. Az arányokat mindenki ízlése 

szerint alakíthatja. Szendvicskrémként vagy 

húsokhoz is fogyasztható. 

Darált paprikát én rengeteget gyártok, minden 

pörköltes alapú ételbe beleteszem. A házi Édes 

Anna, Erős Pista készítése jó lehetőség a még 

nem teljesen érett, aprócska, nyárvégi 

paprikák felhasználására. Az összes kertben 

maradt paprikámat húsdarálón ledarálom (tv, 

kápia, pritamin – egyes üvegekbe hegyes 

erőset is) levét leszűröm. 1 kg darálékhoz 20g 

adalékmentes sót keverek, kis üvegekbe 

teszem, és be a kamrapolcra. A só tartósít. A 

levét jégkocka tartóban lefagyasztgattam, 

utána a kockákat zacskóztam. Istenien 

megbolondítja pl. a téli töltött paprika ízét! 

Végezetül – ugyan nem kert, de – rengeteg 

csipkebogyó található a környezetünkben! Itt 

az ideje a gyűjtésnek! Félbevágva, 

megszárítva, majd felhasználáskor 24 órát 

langyos vízben megáztatva a legbiztosabb C 

vitaminforrás felnőttnek, gyereknek egyaránt. 

És semmibe sem kerül, nem úgy, mint a drága 

vitaminok! Igyekszem mindent megőrizni, ami 

megtermett a kertemben, a környezetemben!  

 

Tegyétek Ti is! 

Fülöp Ildikó 

COVID - 19 vs. Influenza védőoltás 

Napi rutin legyen a 

környezetvédelem 

Hihetetlen, de például 

Magyarországon az 

egy főre jutó napi 

szén-dioxid 

kibocsátás 15 kg. Ezt 

a hatalmas 

mennyiséget 

jelentősen 

csökkenthetjük, ha 

apró változásokat 

vezetünk be. Például 

ha egyetlen fokkal 

csökkentjük a fűtés 

intenzitását, éves 

szinten 300 

kilogrammal 

kevesebb szén-

dioxidot bocsát ki 

háztartásunk. 

Ugyanakkor a 

hőmérsékletet 

természetes módon 

szabályozhatjuk a 

házhoz épített télikert 

kialakításával. A 

megfelelő helyen 

kialakított télikertben 

a korszerű 

nyílászárók (ajtók és 
ablakok) 

alkalmazásával 

további 140 

kilogrammnyi szén-

dioxid kibocsátást 

takaríthatunk meg. 

Mindezek mellett 

tovább spórolhatunk, 

ha izzóinkat korszerű 

energiatakarékos 

LED lámpákra 

cseréljük, ruháinkat 

nem forró vízben 

mossuk. Jelentékeny 
energia takarítható 

meg azzal is, ha az 

otthonunkban 

található elektronikai 

eszközöket nem 

stand-by 

üzemmódban 

hagyjuk, ha 

elmegyünk otthonról, 
hanem teljesen 

áramtalanítjuk 

azokat. 

 

Tudnivalók az influenza oltással 

kapcsolatban: Jelenleg a 3 komponensű 

védőoltás kapható ingyenesen, a 4-

komponensű oltásért fizetni kell. Az 

ingyenes oltás beadatásához nem kell mást 

tenni, mint a háziorvosnál időpontot kérni. 

Az oltás után legalább 8-10 napnak el kell 

telnie, mire a védettség kialakul. Bár nem 

nyújt 100%-ban védettséget, mégis az 

influenza vírus által okozott 

betegség szövődményeit minimálisra 

csökkenti! A gyenge immunrendszer 

gyengíti az oltás hatását is, mindig csak 

egészségesen adassuk be a védőoltást. 

Miért oltassam be magam? A jelenlegi 

helyzetben kettő vírus is veszélyezteti az 

emberi szervezetet, ebből az egyik 

gyógyíthatatlan. Önmagában az influenzát 

talán nem tartjuk veszélyesnek, de ha 

találkozunk az influenza vírussal két dolog 

történhet: Megkapjuk az influenzát, ledönt, és 

a felépülés után még hetekkel sem javul a 

fizikai-szellemi teljesítményünk a kezdeti 

stádiumba, tehát sebezhetőbbek leszünk, akár  

egész télen. Ha a COVID-19 vírussal ezután 

rövid időn belül megfertőződnénk, úgy 

lényegesen csökkenne az esélyünk, hogy 

tünetmentesen küzdjük le a másik (erősebb) 

vírust. A rosszabbik verzió az, hogy miután 

megkapjuk az influenza vírust, még a 

felépülés alatt, egy időben kerülünk 

kapcsolatba mindkét vírussal, így az 

immunrendszerünk nem tudja felvenni 

harcot egyszerre mindkét vírussal, így 

beláthatatlan következmények elé nézünk, 

ha egyszerre két vírus támadását kell 

egyidőben leküzdenünk… Létezik 

természetesen az a verzió is, hogy egyik 

vírussal sem találkozunk tavaszig, vagy akár 

az is előfordulhat, hogy csak egyikkel, vagy 

csak másikkal találkozunk, és azt 

tünetmentesen átvészeljük, ne hanyagoljuk 

el a szerencsénket sem. 
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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! 

 

 
 

 

Szociális tűzifa támogatás 

 
 

Hozzávalók: 
1 db friss borjúnyelv 

                      ½ kg paradicsom 

                      6 – 8 db zöldpaprika 

 (1 – 2 csípős is) 

                      1 fej vöröshagyma 

½ dl olaj, vagy 2 ek zsír  

esetleg 15 dkg füstölt szalonna 

só, őrölt bors, porpaprika 

(opcionális) 

                      párolt rizs köretnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sue53 receptje 

 

 

Elkészítés: 
A borjúnyelvet enyhén sós vízben teljesen 

puhára főzzük. Amikor megfőtt váltott hideg 

vízben kicsit lehűtjük, és a bőrét lehúzzuk. 

Egyben, vagy, ha többféle ételt készítünk 

belőle (pl. vadast) felszeleteljük. A magyaros 

változathoz fejenként kb. 15 – 20 dkg főtt 

nyelvre lesz szükségünk. A nyelvet 

felhasználásig fagyaszthatjuk is amikor 

felszeleteltük, így bármikor tudjuk használni! 

A paradicsomból, paprikából, hagymából és 

zsiradékból családunk szokásainak 

megfelelően elkészítjük a lecsót. 

Használhatunk házilag eltett üveges, vagy 

fagyasztott változatot is. Jómagam „fordítva” 

készítem a lecsót, mert azt szeretem, ha a 

paprika még kicsit roppanós. A paradicsomot 

meghámozva teszem a hagymás, szalonnás 

alapra, és amikor már rottyant, és majdnem 

kész; akkor teszem rá a szeletelt paprikát, amit 

csak majdnem készre főzök.  

Az elkészült lecsóban átmelegítjük a szükséges 

mennyiségű nyelvet. Amíg a lecsót megfőzzük, 

elkészítjük a párolt rizst, vagy elővesszük a 

fagyasztóból, és jól felmelegítjük. 

Tálalásnál kínálunk mellé esetleg 1 – 1 szelet 

friss kenyeret, és 1 pohár sört, vagy kisfröccsöt 

is….. 

 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 10/2020. (IX. 29.) önkormányzati 

rendelete alapján vissza nem térítendő 

természetbeni ellátást, tűzifát biztosíthat 

elsősorban annak a nyimi személynek, aki: 

a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti  

►aktív korúak ellátására jogosult, vagy 

►időskorúak járadékára jogosult, vagy 

►települési támogatásra - tekintet nélkül 

annak természetbeni vagy pénzbeli formában 

történő nyújtására - 2020. szeptember 30. 

napjáig jogosult, vagy 

►az a család, aki halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevel. 

►rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, vagy 

►jövedelemmel és egyéb ellátással nem 

rendelkező egyedülálló, vagy 

►3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

►gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy 

►65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és 

nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíj 5-

szörösét, 142.500 forintot, vagy 

►65 éven felüli nyugdíjas házaspár, ahol a 

családban az egy főre jutó jövedelem összege 

nem haladja meg a mindenkori öregségi  

Receptajánló- Magyaros borjúnyelv 
 

 
 

 

…” 

FELHÍVÁS! 

 

Színházlátogatást 

szervezünk 

november 28-án 

(szombaton) 

 

Budapestre, a 

Thália Színházba. 

 

A darab címe: 

 

Gyilkosság az 

Orient Expresszen 

 

Olyan ismert 

szereplők 

játszanak a 

színdarabban, mint 

Szervét Tibor, 

 

Pindroch Csaba, 

Gubás Gabi, vagy 

Vida Péter. 

 

Rendező:  

Szirtes Tamás 

Kezdési időpont: 

19.00 óra 

Érkezés és 

távozás: 

autóbusszal 

Fizetendő: 

8500/fő, 

 

mely a belépőjegy 

árát és az utazási 

költséget is 

tartalmazza. 

Jelentkezés, és 

további 

információk a 

következő 

telefonszámon: 

 

06/70 623-65-97 

 

Jelentkezés 

határideje: október 

31. 

 

Nyimi 

Hagyományőrző 

és Kulturális 

Egyesület 

 

nyugdíj 4-szeresét, 114.000 forintot, vagy 

közfoglalkoztatott, vagy 

►családjában igazolhatóan 

mozgáskorlátozott él. 

A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott 

ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek 

és a háztartások számától. 

Nem jogosult a támogatásra az a személy, 

család, aki erdőgazdálkodó, 

erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben 

engedéllyel fakitermelést végzett, illetve 

olyan ingatlan vonatkozásában, amely 

tűzifával egyáltalán nem fűthető. A 

támogatásra jogosult a támogatás iránti 

igényét 2020. október 31. napjáig nyújthatja 

be a Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz, a hivatal által rendszeresített 

formanyomtatványon. A fenti határidő 

elmulasztása jogvesztő. Az igénylőlapok 

felvehetők, és kitöltve leadhatók az 

önkormányzati irodán is Babodiné Csik 

Beátánál. A kérelemhez mellékelni kell a 

személyazonosító igazolvány, lakcímkártya 

másolatát, valamint a rendszeresített 

formanyomtatványon meghatározott 

feltételeket. A hiányosan kitöltött kérelmek 

elutasításra kerülnek. 
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Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 4.oldal 
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Egyházi 

időpontok 

 
Katolikus szentmise 

Nyimben  
November 2.-án 

16:00-tól. 

 

 

~ október 31-én, 

szombaton  
– a reformáció 

emléknapján –, 

10:00-kor - 

ökumenikus 

istentiszteletre kerül 

sor, a siófoki 

evangélikus  

templomban! 

 

~ október 31-én, 

szombaton, az 

elhunytak 

emléknapja 

kapcsán közös 

tiszteletadásra 

hívjuk a testvéreket 
– szeretteink emléke 

előtt –, méghozzá az 

alábbiak szerint: 

14:30-kor a ságvári 

temetőben 

(lelkészsíroknál), 

15:15-kor pedig a 

kiliti temetőben (dr. 

Nagy István, néhai 

lelkipásztor sírjánál) 

várjuk a testvéreket, 

hogy ott az 

örökkévalóságról 

elmélkedjünk! 

 

~Az újborért – s nem 

mellesleg a 

reformációért – 

november 1-jén, 

„Mindenszentek 

napján” adunk 

hálát, 

istentiszteleteinken. 

„A percek jönnek, nem köszönnek, 

Nem búcsúznak, tovább úsznak, 

Nesztelenül ellebegve 

Végtelenből végtelenbe.” /Szenes Hanna/ 

 

Október 1-je az idősek világnapja, ebből az 

alkalomból minden évben egy októberi 

délutánon köszöntjük idősödő lakosainkat. 

Sajnos az idei év nem nagyon kedvez a 

közösségi rendezvényeknek. A vírushelyzetre 

való tekintettel több eseményt is le kellett 

mondanunk, ilyen a nyugdíjas találkozó is, 

főként mivel a legveszélyeztetettebb 

korosztályt érinti a koronavírus terjedése 

szempontjából. Valamilyen módon azonban 

mindenképpen szerettünk volna az 

idősebbeket megörvendeztetni, ezért 2020. 10. 

15-én csütörtökön ebédet főztünk, és házhoz 

vittük minden kedves nyugdíjasunknak. 
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Októberben a hősökre emlékezünk 

Október a megemlékezés, a nemzeti ünnepeink hónapja. Sajnos a járványhelyzet miatt nem 

célszerű nyilvános megemlékezéseket tartani, azonban a magyarságunk miatt fontos 

dátumokról feltétlenül szót kell ejtenünk. Elsőként október 6-án emlékezünk az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás hőseire, az Aradon kivégzett 13 

honvédtábornokra, valamint gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre, akit szintén ezen a napon 

végeztek ki. Ifjú Ferenc József császár nem véletlenül időzítette a bécsi forradalom 

évfordulójára a kivégzéseket, ezzel demonstrálta, hogy birodalmában nem tűri a lázadást. Az 

elítéltek mind egy ügyért harcoltak, mely nem volt más, mint a szabadság. Mindannyian hittek 

abban, hogy a reformkor nagyjainak sikerül egy modern, új Magyarország alapjait letenni, 

véget vetve az országban dúló középkori feudális viszonyoknak. Az aradi vértanúk, valamint 

Batthyány halálával a bécsi udvar a magyarság függetlenségi törekvéseit büntette, mely által a 

tizennégy férfit joggal nevezhetjük nemzeti ügyünk mártírjának, kiknek nevét a történelem 

sosem felejti el.  

 

Október hónap második nemzeti ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharcra 

emlékezünk. A szabadságharc október 23-án a budapesti diákok az egyetemről kiinduló 

békés tüntetésével kezdődött. Petőfi szobornál elhangzott a Nemzeti dal, illetve a 16 pontos 

követelés is. Ezután a Bem térre vonultak, ahol megszületett a forradalom jelképe, a középen 

lyukas nemzeti zászló, melyből kivágták a kommunista címert. Nagy Imre megtartotta 

beszédét a Parlamentnél, mellyel egy időben a Városligeten ledöntötték a Sztálin szobrot, az 

elnyomás szimbólumát. A felkelők elfoglalták a Bródi Sándor utcában található rádiót. A 

forradalom második napján tankok jelentek meg Budapest utcáin. A magyar lázadók viszont 

egyből szembeszálltak velük és megindították a szabadságharcot, amely november 11-én 

fejeződött be a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával. Kádár János ekkor mondta 

el rádióbeszédét, amelyben a felkelést levertnek nyilvánította. Ezzel egy időben a 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa formálisan ekkor mentette fel a Nagy Imre-kormányt, s 

választotta meg a Kádár-kormányt. Ezúton is emlékezzünk meg az 1849. október 6-án, és 

1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt hősi halottainkra és tisztelegjünk a 

magyar nemzet hősei előtt, kiknek nagyon sok mindent köszönhet Magyarország. 
 

 

Az étel elkészítése az önkormányzati 

dolgozók közreműködésével valósult meg. 

Reméljük, hogy ezzel az apró 

figyelmességgel is sikerült örömet 

szereznünk. Bízunk abban, hogy ez a nehéz 

időszak mielőbb lezárul, és jövőre újra 

együtt ünnepelhetünk Önökkel. Addig is 

nagyon jó egészséget és sok-sok örömet 

kívánunk mindannyiuknak. 

Nyim Község Önkormányzata 
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