
 

lanonként befolyt adóbevétel 
növekszik, javítva a likviditá-
si gondokkal küzdő Önkor-
mányzat pénzügyi helyzetét, 
növelve a területfejlesztésre 
fordítható összeget. 
Fontosnak tartom még ki-
emelni, az idei térítési díjak 
befizetésének határidejét:  
március 13 - 14. (hétfő - 
kedd) 
április 10 - 11. (hétfő - kedd) 
május 11 - 12. (csütörtök - 
péntek) 
június 12 - 13. (hétfő - kedd) 
július 10 - 11. (hétfő - kedd) 
augusztus 10 - 11. (csütörtök 
- péntek) 
szeptember 11 - 12. (hétfő - 
kedd) 
október 12 - 13. (csütörtök - 
péntek) 
november 13 - 14. (hétfő - 
kedd) 
december 11 - 12. (hétfő - 
kedd) 
 

A pénztár hétfő– kedd, és 

csütörtöki napokon 8.00 – 

12.00 és 12.30 – 15.30 kö-

zött tart nyitva.  

 

Szerdán és pénteken szün-

napot tartunk,  kivéve má-

jus 12., augusztus 11., ok-

tóber 13-án (pénteken), 

amikor 8.00 – 12.30 -ig 

várjuk az ügyfeleket.  
 

Februári 
számunk-
ban Buda-
iné Vajk 
I l d i k ó 
J e g y z ő 

Asszonyt kérdeztük a helyi 
jogszabályváltozásokról.   
Budainé Vajk Ildikó jegyző:  A 
lakosságot alapvetően két helyi 
jogszabályváltozás érinti, az 
első a Szociális igazgatásról 
szóló rendelet: A képviselő-
testület a 2017. január 18-i ülé-
sén megalkotta a szociális ellá-
tásokról szóló 1/2017. (I. 18.) 
önkormányzati rendeletét, 
egyúttal hatályon kívül helyez-
te a szociális ellátásokat sza-
bályozó korábbi rendelkezése-
it. 
Az új rendeletben a következő 
ellátásokat szabályozta a tes-
tület: 
Az Önkormányzat települési 
támogatásként az alábbi ellátá-
sokat nyújtja: rendszeres lakás-
fenntartási támogatás, rendsze-
res gyógyszertámogatás, iskola-
kezdési támogatás, szociális 
ösztöndíj támogatás. 
Rendkívüli települési támoga-
tásként pedig az alábbi ellátá-
sokat nyújtja: eseti támogatás, 
krízistámogatás, temetési támo-
gatás, köztemetés. 
A fenti támogatásokra jutó ke-
retösszegeket a képviselő-
testület az éves költségvetési 
rendeletében határozza meg. Így 
a támogatási igényeket a költ-

ségvetés elfogadását köve-
tően, 2017. március 1. 
napjától lehet benyújtani 
a Ságvári Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál, a 
már megszokott formában, 
a szükséges mellékletekkel 
alátámasztva. 
Az egyes támogatások rész-
letszabályait a szociális 
rendelet tartalmazza, mely-
nek teljes szövege elérhető 
a www.nyim.hu honlapon, 
illetve a következő elérhe-
tőségen: http://www.njt.hu/
n j t o n k o r m . p h p ?
njtcp=eh2eg9ed0dr7eo0dt1
ee6em9cj8by3bw0cc3ce8cc
5bw4d 
 
A másik helyi jogszabály-
változás az Adórendelet 
módosítása:  A 2016. nov-
ember 23-i ülésén a képvi-
selő-testület felülvizsgálta a 
helyi adókról szóló 17/-
2014. (XI. 28.) önkormány-
zati rendeletét. A testület 
akként döntött, hogy a 
kommunális adó esetében 
a magánszemély tulajdoná-
ban álló, üzleti célt nem 
szolgáló lakás esetében a 
nyimi lakóhellyel rendel-
kezők részére megállapí-
tott adókedvezmény ösz-
szegét 2017. január 1-jétől 
2 000 forint mértékkel 
csökkenti, (21.500.- Ft 
helyett 19.500.- Ft), így 
ebben az adónemben ingat-

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község Ön-

kormányzat Hírlevelé-

nek  soron következő 

számát olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket,  esemé-

nyeket, civil szerveze-

tek tevékenységét, 

valamint a programo-

kat havi rendszeresség-

gel megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes  időtöltést 

kívánva; 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    
2017. február 

II. évfolyam I. szám 

 

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

Meghívó közmeghallgatásra 
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő- testülete  

2017. február 27-én 17.30 órai kezdettel  

 

KÖZMEGHALLGATÁST tart 

Az élelmiszerüzlet és italbolt helyiségeinek bérbeadása tárgyában. 

 

A közmeghallgatás helye: Önkormányzati Hivatal Nyim 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 

http://www.nyim.hu
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr7eo0dt1ee6em9cj8by3bw0cc3ce8cc5bw4d
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr7eo0dt1ee6em9cj8by3bw0cc3ce8cc5bw4d
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr7eo0dt1ee6em9cj8by3bw0cc3ce8cc5bw4d
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http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr7eo0dt1ee6em9cj8by3bw0cc3ce8cc5bw4d


A tavalyi évben felmerülő 
adminisztratív nehézségek 
leküzdése után Nyimnek újra 
van Falugondnoka! A köz-
meghallgatás keretében lezajló 
többségi szavazást követően 
Czunf Tibor képviselő febru-
ár 12-én kezdte meg falu-
gondnoki működését. 
Tibi ismert személy a faluban: 
hegesztő szakképzettség, nö-
vényvédő gépész, nehézgépke-
zelői ,  és  D -kategóriás 
(buszvezetői) jogosítvány, 
valamint rengeteg munkata-
pasztalat birtokosaként kitűnő 
sofőr, a nehézgép- kezelés 
ördöge, a karbantartás ezer-
mestere.  
Új állását betöltve, újraindult 
a Patika-járat, és a 

"Syncumar- járat" melyek 
az idősebb korosztályt segítik 
hozzá a megfelelő orvosi ellá-
táshoz, gyógyszeres kezelé-
sekhez.  
Ezen kívül új feladatának érzi 
a lakosság hivatalos ügyinté-
zésének (pl.: megfelelő nyom-
tatványok: kiválasztás, igény-
lés, értelmezés, kitöltés) segí-
tését, különös tekintettel a 
szociális ellátásokra, melyek 
kézbesítésében is szerepet 
vállal. Feladatkörébe tartozik a 
lakossági és önkormányzati, 
nagyobb méretű háztartási 
gépek szervizbe szállítása, 
illetve az önkormányzati 
kazán karbantartása, a bele-
való apríték odaszállítása, 
adagolása. 

Legfőbb új célkitűzése egy 
rendszeres, kéthetente működő 
Bevásárló-járat elindítása az 
arra rászoruló alacsony mozgás-
kapacitással rendelkező lakosok 
(pl.: idősek, sérültek) számára. 
 
A legnagyobb kihívásnak a 
számos rábízott feladat egyide-
jű, minőségi teljesítését, illetve, 
a megfelelő prioritás megtalálá-
sát érzi, de lehetőségeihez mér-
ten mindent megtesz ennek 
érdekében. Ezért a lakosságot is 
kéri, hogy megoldandó gondja-
ikkal forduljanak hozzá biza-
lommal, indokolt esetben akár 
hétvégén is!  
Elérhetősége: Czunf Tibor - 
falugondnok, mobil: +36/30 
261-40-41, hivatali: 84/380-
044; vagy  70/341-0007  

Februári teendők a kertben 

nél is ütősebb volt a Szülésze-
ti Élőközvetítés férfi-előadása: 
a műtőlámpás, gurulós hord-
ágyon érkező,  bor - infúzióra 
kötött  csúnyácska-öregecske 
kismama szülését  hozzáértő 
kezek folytatták le a szőke-
szexis nővérgárda segítségé-
vel. A legfinomabb forralt 
borért járó kupát harmadszor-
ra is Papp László nyerte, így -  
a falu hagyományos szabálya-
inak értelmében - idén Örökös 
Kupát nyert. A legfinomabb 
fánkot idén Frikton Ágnes 
sütötte. Gratulálunk a nyerte-
seknek és minden jelmezké-
szítőnek! Mindenkinek kö-
szönjük a részvételt! 

Képgalériánk a facebookon 

megtekinthető! 

Február 18-án a Nyimi Kultúr-
ház a Föld minden tájáról érke-
ző színes kavalkádnak adott 
otthont: idén is nagyszerű han-
gulatban  zajlott a nyimi Farsan-
gi Felvonulás.  A mintegy 25 
kreatív  gyermekjelmez közül a 
zsűri a Sellőlányt, a saját hajó-
ján hasító Kalózt,  és a rendkí-
vül hiteles Ollókezű Edward-ot 
illette első díjjal. A Közönségdí-
jat nyilait lődöző Ámor és a 
Kínából érkező 86-os Strandpa-
pucs érdemelte ki. A keresztes 
pók, Ronaldo, SpongyaBob, 
benszülött, sárkány, királyi pár, 
unikornis, méhecske, különleges 
rendőr versenyzők is nagy sikert 
arattak.  A kb. 20 beöltözött  
felnőttből a két nevezős egyéni 

Ismét van falugondnokunk! 
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Beszámoló Farsangi jelmezes felvonulásról 

APRÓHIRDETÉS 

Tisztelt Olvasóink! 

A nagy érdeklődésre való  

tekintettel  

hírlevelünket állandó  

INGYENES  

apróhirdetési  

rovattal bővítjük! 

Venni szeretne, vagy  

eladna?  

Küldje el hirdetését a  

hivatalnyimfb@gmail.com 

e-mail címre,  

és díjmentesen megjelentetjük 

aktuális havi  

hírlevelünkben! 

 

Lapzárta: minden hónap  

15-e,  

limitált karterszám nincs.  

Az  

INGATLANHIRDETÉSEKET 

külön rovatban kiemelten  

szerepeltetjük! 

kategória  nyertese a stílusá-
ban és szerepjátékában egy-
aránt hiteles Japán Lány lett 
Szoros volt a verseny a cso-
portos versenyszámok között: 
A hét csapatból a 3. helyezést 
és a Különdíjat  is a rendkívül 
időigényesen előállított és 
kreatív jelmezeket viselő Újra-
hasznosító Család zsebelhette 
be.  A 2. helyezést a fűszok-
nyás, lopótök-cicis, orrtetkós, 
fekete-fehérre mázolt női kan-
nibál törzs nyerte: ők szociális 
tűzifa támogatást igényeltek, 
hogy segítségével  megsüthes-
sék elrabolt turistájukat, akit 
kötélhágcsóban cipeltek ma-
gukkal.  
A zsűri értékelése szerint en-

Már a Facebookon is elér-Már a Facebookon is elér-

hetőhető  

 adásvételi  

csoportunk! 

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   
KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Ha elvonult a fagy, lassan 
elkezdhetjük a kertészkedést. 
Először a gyümölcsfák me-
chanikus tisztítását végezzük 
el. Törzseiről, és ágairól a 
sérült, beteg részeket az 
egészségesig távolítsuk el, 
majd a sebeket kezeljük le 
oltóviasszal. Megkezdhetjük a 
gyümölcsfák koronáinak ritkí-
tását, metszését. Legkorábban 
rügyezik a köszméte, a ri-
biszkebokor és málnatő, 
ezért kezdjük a munkát ezek-
kel. Az előző kettő koronáját 
meg kell ritkítani és a túlságo-
san megnőtt, felkopaszodott, 
beteg és törött vesszőket  

 vissza kell vágni. A málna-
bokrok tavaly letermett vesz-
szőit (feltéve, hogy ez ősszel 
nem történt meg) tőből ki kell 
metszeni és a termő vesszőket 
120–150 cm magasságra be 
kell kurtítani. 

Meg lehet metszeni a mandu-
la-, a cseresznye-, a meggy-, 
a szilva-, az alma- és a körte-
fák koronáját, ilyenkor a tö-
rött, beteg, egymást kereszte-
ző, a korona belseje felé törek-
vő, valamint a párhuzamosan 
növekvő vesszőket eltávolít-
juk.  

Az idősebb vázágakon növe-
kedett, sűrűn álló, igen erő-
teljes fattyúvesszőket egy-
mástól tenyérnyi távolságra 
megritkítjuk és a megmaradó 
vesszőket arasznyira vissza-
vágjuk. Így áttekinthető, 
napsütötte levegőjárta koro-
nát kapunk. 

Most kell megmetszeni a 
nyáron virágzó, lombhullató 
díszbokrokat is. 

Fagymentes napokon ne 
feledjük az örökzöldek ön-
tözését! 

Újraindult a  

PATIKA-JÁRAT! 

 

Értesítjük a lakosságot, 

hogy újból elérhető az  

ingyenes patika- járat, 

mely minden  

kedden  12.15 perckor 

indul az  

Önkormányzat épülete 

elől   

a Ságvári  

Gyógyszertárba!  

 

Ezzel kívánunk segítséget 

nyújtani a gyógyszerek  

kiváltásához. 

Kérjük, vegye igénybe  

szolgáltatásunkat! 



Elkészítés: 
1. A felhevített tejszínben (ne 
forrjon!) megolvasztjuk a dur-
vára darabolt csokibevonót és a 
nugátot. a masszát gondosan 
tisztára mosott, szárazra törölt 
keverőtálba öntjük, és 3-4 órára 
a hűtőbe állítjuk, hogy teljesen 
lehűljön. 
2. A szétválasztott tojások fe-
hérjét 3 ek. hideg vízzel ke-
mény habbá verjük, és közben 
b e l e s z ó r j u k  a  c u k r o t . 
Beledolgozzuk a tojássárgájá-
kat, majd apránként rászitáljuk 
és beleforgatjuk a 1.5 dkg ka-
kaóporral, sütőporral meg az 
étkezési keményítővel elvegyí-
tett lisztet. 
Margarinnal vagy vajjal kikent 
tortaformába simítjuk és a 175 

fokra előmelegített sütőben 20-
25 percig sütjük. A tortalapot 
késsel elválasztjuk a karimá-
tól,és rácsra téve hűlni hagy-
juk. 
3. A kihűlt piskótát keresztben 
félbevágjuk. A mogyorót szá-
razon megpirítjuk,a csokoládés 
tejszínbe szórjuk,és robotgép 
habverőjével félkeményre ver-
jük. 
A lágy hab kétharmadát a kari-
mába zárt alsó piskótalapra 
simítjuk, majd befedjük a felső 
lappal, amelyet megkenünk a 
m a r a d é k  k r é m m e l . 
A tortát 2-3 órára a hűtőbe 
állítjuk, végül egyenletesen 
megszórjuk 1-2 ek. kakaópor-
ral. 
Nugát desszerttel díszítjük. 

SIÓKOM Nonprofit Kft. 

által előre biztosított 

„KÉK”, „SÁRGA” illetve 

„ZÖLD” zsák(ok)ban kihe-

lyezni ingatlana elé a sze-

lektíven gyűjtött, tiszta hul-

ladékot, melyeket a társaság 

elszállít. A gyűjtéshez a 

jelölt zsákokat folyamato-

san biztosítják, azaz ahá-

nyat kihelyeznek, annyit 

pótol vissza a SIÓKOM 

Nkft. (első alkalommal az 

Önkormányzatnál vehetők 

fel a zsákok.) A szállítás 

Indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
 2017. február hónaptól 

bevezetésre kerül a HÁZ-

HOZ MENŐ SZELEKTÍV 

H U L L A D É K G Y Ű J T É S 

Nyimben. Ez az új gyűj-

tési módszer kényelmes 

megoldást nyújt, hiszen a 

háztartási hulladékhoz 

hasonlóan a gyűjtőautó 

közvetlenül az ingatlanok 

elől szállítja el az újra-

hasznosításra szánt hulla-

dékot. 

A lakosságnak nincs más 

t e en d ő j e ,  mi n t  a 

Receptajánló– Toffifee- torta 

Oldal  3  

Márciusi programajánló– Nőnapi bál 

Hozzávalók: 
 

 750 g tejszín 
-  25 dkg ét tortabevonó 
- 20 dkg mogyorós nugát 

-   3 tojás 
-10 dkg cukor 
 -7.5 dkg liszt 

 - 1.5 dkg + 1-2 ek. Kakaópor 
-1 tk. sütőpor 

- 2.5 dkg étkezési keményítő 
- 10 dkg aprított mogyoró 

- 10-15 dkg nugátdesszert(pl. 
Toffifee) 

- margarin vagy vaj a forma 

kikenéséhez 

minden hónap 3. hétfő-
jén történik, az első szállí-

tási nap:  

2017. 02. 20. (hétfő). 

 

A társaság felhívja az in-

gatlantulajdonosok figyel-

mét, hogy a kék, sárga és 

zöld zsákokat egyszerre, 

a szállítás napján reggel 

7oo óráig  helyezzék ki az 

ingatlanok elé. Amennyi-

ben  nem megfelelő hul-

ladékfajta kerül kihelye-

zésre, az nem kerül el-

szállításra.  

Tisztelt nyimi lakosok! 

 A közvilágítás meghibá-

sodásával  

kapcsolatos bejelentéseiket 

Czunf Tibornál tudják 

megtenni a Hivatal épüle-

tében munkaidőben 
(Nyim, Fő. utca. 65), vagy 

telefonon a 84/380-044; 

vagy a 70/341-0007 szá-

mokon. 

Bejelentésüket  emailben 

is fogadjuk a  

hivatal-

nyim@gmail.com címen. 

A meghibásodást a hama-

rosan induló új weboldalon 

is lehetőség lesz jelezni a 

"bejelentések" menüpont  

alatt. 

A bejelentés minden 

esetben az utca, és ház-

szám megadásával  

lehetséges. 

A sokéves hagyományra 

visszatekintve Nyim Község 

Önkormányzata idén is meg-

rendezi Nőnapi Bálját, 

melyre szeretettel meghívja 

a hölgyeket és kísérőjüket 

2017. március 11-én 19 

órai kezdettel.  

A rendezvénynek a Nyimi 

Kultúrház ad otthont, a jó 

hangulatról az Ikarosz ze-Ikarosz ze-

nekar nekar gondoskodik. gondoskodik.   

  

A 19.00 órakor kezdődő 

programokat ünnepi polgár-

mesteri köszöntő, színvona-

las műsor, majd egy finom  

vacsora gazdagítja.  

A programváltozás jogát 
fenntartjuk! 

Éjfélkor értékes 

 tombola ajándékok  
találnak gazdára! 

 

 

Belépődíj vacsorával:    

1200.- Ft 

Vacsora nélkül:  

600.- Ft 

 

Jegyek elővételben  

Annánál, és Beánál  

válthatók! 

TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 
Kérjük, hogy 2017-ban 
adójuk 1 százalékának 

felajánlásával támogassák 
a Nyimi Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesületet,  

hogy 
 településünk kulturális,  
közösségi életét még job-

ban fellendíthessük! 
Adószám:  

18783315-1-14  
Köszönettel: 

Nyimi Hagyományőrző 
Egyesület 

 

 

 

 

 
 

 
Az Önkormányzat az 1848-49-

es magyar forradalom és  

szabadságharc tiszteletére  

március 15-én koszorúzással 

egybekötött megemlékezést 

szervez.  
A részletek hamarosan... 

http://gmail.com/


LAKOSSÁGI  

FELHÍVÁS! 

 

A Nyimi Faluszépítő 

Egyesület  
az Önkormányzat  

támogatásával  

házszámtábla-  

elhelyezési kampányt  

hirdet.  

"Minden házon  

legyen házszám!" 

 címmel.  

 

A falugondnok 

 felkeres minden  

ingatlantulajdonost, 

aki nyilatkozik, hogy 

igényli- e a házszám 

táblát, vagy saját maga 

oldja ezt meg. 

 

 

Kérjük segítse  

munkánkat! 

 

www.nyim.hu 

Egyházi hírek– katolikus bál beszámoló 

 Oldal 4. 

2017. február 4-én újra megrendezésre került hagyományos egyházközségi 

katolikus bálunk, ezúttal a siófoki Piroska Csárdában. Az ünnepi estet Dr. 

Gárdonyi Máté kiliti plébános és Vörös Péter siófoki káplán nyitotta meg, a 

bál házigazdája Csötönyi Anikó volt.  

Az élőzenét a Riviera Cafe zenekar szolgáltatta. Felléptek: “Soós Fiúk” csa-

ládi fúvós együttes, Pistár Janka nép-

dalénekes, és a C&M Dance Studio-

 táncosai.  

Az est jótékonysági bevételeit a dél- alföldi hittanos 

gyerekek balatoni táboroztatására fogjuk fordítani. Kö-

szönjük minden kedves résztvevőnek, hogy jelenlétükkel 

támogatták egyházközségi célunkat, köszönjük az ado-

mányozóknak a felajánlásokat és a szervezők áldozatos 

munkáját!  

A képgaléria itt megtekinthető! 

Ökumenikus Imahét 2017 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képgaléria itt tekinthető meg 

Forrás: szentkilit.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak Nyimben 

2017. március 5-én, 14.00 órától böjtfő vasárnapján református istentisztelet úrvacsora-

osztással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

http://www.piroskacsarda.com/
http://www.piroskacsarda.com/
http://www.rivieracafe.hu/
http://www.cmdancestudio.hu/
https://photos.google.com/share/AF1QipOhOj4LB4e15y73e6Dh_2zqjxKjeoYYTv-9IwV8T_0_mjZaj2KIZjCfU_FIVMlanA?key=SFFtdW5IQWM4SmZka0o0M1FQWUtzTkZiRVYzdG5R
https://photos.google.com/share/AF1QipPJWD8_heRsXWQBVmROS3lTq62Pu-mKSb8brj0vz-huHCvZDmj3MaMGnlHI3_Ux2Q?key=TWs4MUk2b2hqb3hxZndEbFpNZ21uelBlVDdya2tn

