
 

programhoz kapcsolódóan 
még az idén egy fix hűtőkam-

ra kerül kialakításra közel 

5millió Ft értékben. Ugyan-

csak a közmunkaprogramban 

és még idén, az elpusztult 

fóliaházakat újjáépítjük. Elő-

ször két korszerű fóliasátor 

kerül megépítésre 2,3 millió 
Ft értékben, amihez Szentes-

ről „a fóliázás hazájából” is 

érkezik szakember, hogy se-

gítse a helyi dolgozók munká-

ját. 

 

A polgármesteri ciklusom 
kezdetén azt a célt tűztem 

magam elé, hogy minél kom-

fortosabb, élhető, 21. század-

nak megfelelő színvonalú 

településen élhessünk itt 

Nyimben.  

E cél elérése érdekében, fa-

lunk és épületeink szépítését 
és korszerűsítését tovább 

folytatom a képviselő- testü-

lettel együtt. Ettől a céltól 

senki és semmi sem tud eltán-

torítani bennünket. 

Pistár Péter polgármestert kér-

dezzük a Kultúrház felújításá-

ról. 

Nyimi Hírlevél: Egy régi álom 

vált valóra a nyimiek számára, 

október végére megújult a Kul-

túrház. Mióta vártak erre a 

beruházásra? 

Pistár Péter: Nagyon régóta 

várunk egy jelentősebb felújí-

tásra, de sajnos teljes rekonst-

rukcióra most sem volt lehető-

ség. Az épület, részletekben, 

folyamatosan újult mindig egy 
kicsit, de mint most is, az erő-

források nagyon szűkek voltak a 

múltban is, így csak apró lépé-

sekkel tudtunk haladni. 

Nyimi Hírlevél: Mekkora ösz-

szegből valósult meg a felújí-

tás?   
Most egy elnyert pályázatból és 

az önkormányzat saját erejéből 

sikerült egy jelentősebbet lép-

nünk közel 1,3 millió Ft érték-

ben. Az építéskori, ma 

már korszerűtlen építési techno-

lógiákat kiküszöbölve sikerült 

felújítani belülről az épület-
nek azt  a részét,  

am kultúrházként és közös-

ségi térként van használat-

ban. 

Felújításra került a teljes 

villamossági rendszer, új,  

korszerű világító testek 

kerültek felszerelésre. A 
mennyezet rossz állapota 

miatt álmennyezet került 

kialakításra, és az egész 

terem újrafestése is megva-

lósult. Sokan és sokat dol-

goztak, hogy időre megva-
lósulhasson a beruházás, 

amit ezúton is köszönök 

mindenkinek. 

 Nyimi Hírlevél: Milyen 

további fejlesztések várha-

tóak a közeljövőben? 

A Kultúrházhoz kapcsoló-
dóan amellett, hogy egy 

korszerű terem áll a hagyo-

mányos programjaink, ren-

dezvényeink rendelkezésé-

re, tervezzük egy melegítő 

konyha kialakítását is.  

Ehhez,  és a közmunka 

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; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    

2016. október 

I. évfolyam IX. szám 

 

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

Lakossági tájékoztató 

Az elmúlt időszakban többször volt tapasztalható, hogy a játszótér környékén lévő fákról 

többször hullottak alá kisebb- nagyobb faágak, veszélyeztetve a játszótéren tartózkodók testi 

épségét. ( A falunapon egy leszakadó ág, egy autó szélvédőjét be is törte). 

Az Önkormányzat a játszótéren tartózkodók testi épségét szem előtt tartva megkezdi a 

veszélyes fák cseréjét (kivágását, és új fák telepítését).  
 

Mindenképpen olyan fajtákat kívánunk választani, amik esetén ezek az ágtörések veszélye a 

lehető legkisebb. 



A Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszer célja az esélyte-

remtés érdekében a hátrá-

nyos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőfokú 

tanulmányainak támogatása. 
A program keretében olyan 
szociálisan hátrányos helyze-
tű felsőoktatásban részt vevő 
hallgatóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik a települési 
önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendel-
keznek, felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagoza-
tos) képzésben vesznek 
részt.  

A Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztön-

díjpályázat felsőoktatási 

hallgatók számára  a 

2016/2017. tanév második és 

a 2017/2018. tanév első fél-

évére vonatkozó ( „A” típu-

sú), illetve a „B” típusú pá-

lyázati kiírás, a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívá-

nók részére elérhető a 

www.nyim.hu weboldalon. 

 

Személyes felvilágosítás a 

Nyimi Polgármesteri Hiva-

talban, valamint a Ságvári 

Közös Önkormányzati Hiva-

talban kérhető munkaidő-

ben. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pá-

lyázatkezelési és Együttműkö-

dési Rendszerében (a további-

akban: EPER-Bursa rendszer) 

egyszeri pályázói regisztráció 

szükséges, melynek elérése:  

 

https://bursa.emet.hu/paly/

palybelep.aspx  

 

A pályázat fenti elektroni-

kus felületen történő rögzí-

tésének és a kinyomtatott 

adatlap önkormányzathoz 

történő benyújtásának ha-

tárideje:  

 

2016. november 8. 

nehezen hullnak le, nagy tél 

lesz. De ha hamar elbúcsúz-

nak az ágaktól, hamar beáll a 

hideg, jövőre pedig bő lesz 

az esztendő. Ha viszont sok 

levél marad a fákon, jövőre 

sok hernyó támadja majd 

meg őket. A sok és kemény 

magú gyümölcs, a sok makk 

is hosszú, kemény telet jelez 

– hallani Szlavónia és Bara-

nya falvaiban. 

Október 4. Ferenc napja: 

Több helyen a szüret kezdete 

és az őszi vetés ideje.  

Az t  szo k tá k  mo nd an i : 

„Október időjárását várd már-

ciusban” – vagyis a márciusi 

időjárásra lehet következtetni 

az októberiből. 

Ha ökörnyál száll a levegőben, 

vagy a fák másodszor virágza-

nak, hosszú, szép ősz lesz. Ha 

meleget érzel, a február lesz 

hideg. Ha fúj a hideg szél, eny-

he január köszönt be. Zivatar 

esetén hideg, szeles télre szá-

míts. 

A fákat is érdemes figyelni, 

mert ha a fák levelei sokáig és 

Október 15. Teréz napja: 
Asszonyi dologtiltó nap. 
Egerben, a híres borvidéken 
Teréz-szedés a szüret kezdetét 
jelzi.  
Október 16. Gál napja: Már 
a jövő nyári időjárásra mutat. 
Október 21. Orsolya napja: 
amilyen, olyan lesz a tél is. 
Október 26. Ha Dömötör 
ünnepén hideg szél fúj, hideg 
télre számítsunk.  
Október 28. Eljön a Simon, 
Júdás, dideregve fázik a gu-
lyás.  
 

Népi bölcsességek, megfigyelések októberben 

E tisztelet kifejeződésért, 

Nyim Község Önkormányza-

ta a forradalom 60. évfordu-

lója alkalmából pályázatot 

nyújtott be az 1956-os Em-

lékbizottsághoz, emlékmű 

építésére.  

„Ezt a 

pályázatot 

megnyer-

tük, és 

jövő év 

áprilisáig 

meg is fog 

valósulni 

Németh 

Pál szobrászművész alkotá-

sa”– zárta  a megemlékezést 

a településvezető.  

2016. október 23-án, vasárnap 

17.00 órai kezdettel Nyim 

Község Önkormányzata az 

1956-os forradalom és sza-

badságharc eseményeit fel-

idézve koszorúzással egybe-

kötött ünnepi megemlékezést 

tartott Nyimben.  

Pistár Péter polgármester ün-
nepi beszédében  középisko-

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
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A Magyar Szabadság Éve– ünnepi megemlékezés 

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, lakásfel-

szerelés(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 

 között kerül sor a  

lom elszállítására.  

 

TILOS kitenni:  

veszélyes hulladékot, ( háztar-

tásban keletkezett göngyölegek, 

festékes dobozok, vagy műanyag 

flakonok, hígítók, vagy azok 

kiürült göngyölegei, permet-

vagy növényvédő szerek, azok 

dobozai, flakonjai, régi elemek, 

gumi, stb. ), háztartási hulladé-

kot, építési törmeléket, zöldhul-

ladék, újrahasznosítható lomot. 

 

Kérjük, ha szóródó lomot  

pakolnak ki, azt lehetőség  

szerint tegyék zárt zsákba, 

hogy óvjuk közterületeink  

tisztaságát! 

 

A lomtalanítás befejeztével a 

házak előtt lévő járdaszakasz 

takarítása az ingatlantulajdonos 

feladata! 

lás éveire visszagondolva eleve-
nítette fel az akkori 17-18 éve-
sek ’56-tal kapcsolatos gondola-
tait. 

Zárszóként az elnyomás alóli 

felszabadulás és a szabadság-

vágy kifejezésének fontosságára 

hívta fel a figyelmet. „Tiszteljük 

az elődöket, akik mertek tenni, 

magukért és a hazájukért!”-  

fogalmazott a polgármester.  

http://www.nyim.hu


Elkészítés:  

A sütőtököt meghámozom, 

kiszedem a magokat és  lere-

szelem a nagy lyukú reszelőn. 

Próbáltam már aprítóval is, de 

az nem jó! Egy nagy tálba 

elkezdem kimérni a hozzáva-

lókat. Először a lisztet, a cuk-

rot és a többit. A darált diót is 

hozzáadom,  a citrom héját, és 

az összes többi hozzávalót. A 

tojást, a tejfölt, az olajat.  

Mindent csak beleborítok a 

tálba, majd elkeverem keverő 

kanállal kézzel. Soha nem 

keverem géppel. A jó 

muffinnak az a titka, hogy 

nem szabad túl keverni, sem 

túl sütni. Kicsit kemény lesz a 

tészta, de a sütőtök sülés köz-

ben ereszt némi levet, attól 

lesz könnyedebb a végered-

mény. Kb. 20-25 percig kell 

sütni 180 fokos sütő-

ben. Közben porcukorral és 

egy pár csepp citromlével 

mázat keverünk. Ez kerül a 

muffinok tetejére.  A mázat 

egy kanállal a kihűlt 

muffinok tetejére csorgatjuk, 

és hagyjuk, hogy kicsit elte-

rüljön rajta.  

Aztán már tálalhatjuk is.  

 

Forrás: iladesign.cafeblog.hu 

(egész éjszakát) áztatunk, 

majd NEM fém szűrővel 

leszűrünk. Így marad meg a 

legtöbb C-vitamin, amely 

egyébként - ellentétben más 

gyümölcsökkel, zöldségek-

kel - változatlan marad a 

tárolás során! 

A termést forrásban levő 

vízben 3-5 percig főzzük, 20

-30 percig állni hagyjuk, 

majd leszűrjük. Ebben az 

esetben bár a C-vitamin 

sérül, de sokkal több ásványi 

anyag, pl: magnézium, vas és 

növényi sav oldódik ki. 

Nyimi gyógynövényeink– Csipkebogyó 
Felhasználás:  

A csipkebogyólekvár pikáns 

ízénél fogva nemcsak süte-

mények, fánkok, kenyér,  

vagy kalács alkalmas ízesítő-

je, hanem különböző mártá-

sok alapanyaga, sőt, adható 

vadhúsok mellé önállóan is. 

Csipkebogyómártás készít-

hető néhány kanál lekvár, 

egy evőkanál mustár, fél 

citrom leve, és három-négy 

evőkanál bor elegyítésével. 

Tea készítése: 

1 tk. bogyót szobahőmérsék-

leten 200ml vízben 4-5 órát 

Receptajánló–  Sütőtökös muffin  
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Nyugdíjas találkozó Nyimben 

Hozzávalók: (12 db) 
 25 dkg sütőtök 

(nyersen lereszelve) 
 1 tojás 
 15 dkg cukor 
 1 dl olaj 
 1 citrom reszelt héja 
 1 mk. gyömbér 
 1 mk. fahéj 
 1 ek tejföl 
 15 dkg darált  dió 
(tehetünk bele egy kevés 
durvára vágott diót is) 
 1/2 tasak sütőpor 

20 dkg liszt 

Hogy a teánk tökéletes vita-

min-és ásványi anyag forrás 

legyen, keverjük össze az 1. 

és 2. teát, természetesen 

csak, ha már a 2. kihűlt! 

 

Bogyók tartósítása: Akkor 

lesz a legmagasabb a meg-

őrzött vitamintartalom, ha 

gyorsan szárítjuk ki őket. 

Erre nagyon jó az aszaló-

gép, vagy a sütő, de 60 fok 

alatt! 

Egy száraz, szellős, padlá-

son is kiteríthetjük. 

antalvali.com 

Tisztelt nyimi lakosok! 

 

 A közvilágítás meghibáso-

dásával  

kapcsolatos bejelentéseiket 

Babodiné Csik Beátánál 

tudják megtenni a Hivatal 

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

telefonon a 84/380-044; 

vagy a 70/341-0007 számo-

kon. 

Bejelentésüket  emailben is 

fogadjuk 

a hivatalnyim@gmail.com 

címen. 

A meghibásodást a hamaro-

san induló új weboldalon is 

lehetőség lesz jelezni a 
"bejelentések" menüpont alatt. 

 

A bejelentés minden esetben 

az utca, és házszám megadá-

sával lehetséges. 

 

Van– egy jó  

receptje? 

Küldje be részünkre! 

hivatalnyim@gmail.com 

vagy 

Papír alapon az  

Önkormányzathoz 

 

A legízletesebbnek ítélt 

ételeket- a beküldő nevének 

megjelölésével- folyamato-

san közzétesszük hírleve-

lünkben!  

Szombaton - a megújult 
nyimi  Kultúrházban -  meg-
hitt hangulatban zajlott  a 
hagyományosan minden 
évben megrendezett Nyugdí-
jasok  Találkozója. Mint 
mindig, most is finom, há-
rom-fogásos étkezéssel, mű-
sorral, élőzenével, itókával, 
tombolával vendégelte meg 
a Nyimi Hagyományőrző 
Egyesület és Nyim Község 
Önkormányzata a település 
nyugdíjas lakosait. A Ha-
gyományőrző Egyesület 
tagjai és a nekik segédkező 
Faluszépítő Egyesület tagjai, 
civil önkéntesek és gyerme-
kek is nagyon kitettek magu-
kért.   

 Fáradtságot nem kímélve 

főzték-merték a levest, 

sütötték a húsokat, kever-

ték a mártást,  pakolták a 

már előre elkészített,  utá-

nozhatatlanul finom házi 

süteményeiket.  

Köszönjük önzetlen segít-

ségüket!  

A polgármesteri köszöntést 

és köszöntő verset követő-

en a műsorban helyi és 

helyi kötődésű fiatalok 

adtak elő népdalokat, mű-

dalokat és szebbnél-szebb 

verseket. Mindnyájuknak 

nagyon köszönjük a szín-

vonalas közreműködést! 

A műsor és az estebéd után a 
megújult termet a Siófoki Ze-
nebarátok fülbemászó muzsiká-
ja és az azzal harmonizáló kel-
lemes zsivaj töltötte be. A fi-
gyelmes szemlélő szétnézve 
mindenhol beszélgetésbe me-
rült csoportokat, elégedett mo-
solyokat, egy-egy, az est 
előrehaladtával egyre bátrabban 
eldúdolt dallamfoszlányt látha-
tott, hallhatott. Nem volt csend. 
Az egybegyűlteknek bőven volt 
egymásnak mondanivalója. 
Szerencsére. Hol élénken, hol 
az idő múlása felett békésen 
tűnődve. Reméljük, jól érezték 
magukat. Köszönjük, hogy 
eljöttek, jövőre találkozunk! 

http://bionom.hu/biobolt/etrend-taplalek-kiegeszitok/c-food-complex-new-chapter.html
http://bionom.hu/biobolt/etrend-taplalek-kiegeszitok/c-food-complex-new-chapter.html
http://gmail.com/


Október 8-án szombaton, a 
rossz idő ellenére szép szám-
mal érkeztek látogatók a 
Gáll J. Anna által 4. alka-
lommal megrendezett  

Családi Csivit  ingyenes 

családi programra.  

Talán a megszokottól szűkö-
sebb hely miatt, talán a le-
vélből készített állatkák 
nagy sikere miatt, a családi-
as hangulatú rendezvényen 
e z  a l k a l o m m a l  a 
kézműveskedés dominált.  
Az alkotás szüneteiben a 
résztvevők Nyim Község 
Önkormányzatának jóvoltá-
ból finom bodzaszörppel és 
zsíros kenyérrel csillapíthat-
ták éhüket, szomjukat. 
A kezdeti bátortalanság, 
gátlások feloldódásával szá-
mos - egyre kevesebb segít-
séggel készülő - kreatív al-
kotás született.  
Mindenkinek köszönjük a 
részvételt! 

 Következő Családi Csivit 

időpontja: november 5. 

(szombat. ) 14.00- 17.30-ig. 
 

Szeretettel várunk mindenkit 
a megújult Kultúrházba! 

 
Ez alkalomból 14.00-15.30-
ig kirándulunk a vidéken, 
majd kézműves foglalkozá-
sunkon guruló dióegeret, 
dióállatkákat és termésképe-
ket készítünk. Kérjük,  aki 

teheti, hozzon magával: 
kibelezett fél-diót,a háztar-
tásban már fel nem használt: 
lenmagot, szezámmagot, 
kókuszreszeléket, mákot, 
rizst, száraz kávézaccot, 
kukorica-darát, kukoricát, 
szotyit, stb. vékony botocs-
kákat (fakeretnek), préselt 
faleveleket.  

www.nyim.hu 
 Idén is sor került a „Teremtés Hete” elnevezésű ökumeni-

kus alkalomra, melynek vezérigéjét Máté evangéliumából 

választották, az 5. fejezet 5. versét: 

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." 

Az imahét témája, címe pedig: A szelídek öröksége 

A rendezvények sorát szokásosan a „Hálaadás a betakarí-

tásért” vasárnap nyitotta szeptember 25-én. Másnap, hétfőn 

következett az első ökumenikus alkalom, amikor a 

balatonkiliti református gyülekezet volt a vendéglátó. A 

zárórendezvényre a ságvári református templomban ke-

rült sor szeptember 30-án. Szeptember 28-án, szerdán este 6 órakor a nyimi református temp-

lomban gyűltek össze közös imádságra a katolikus, evangélikus, református hívők. Érkeztek 

vendégek Balatonkilitiről és Ságvárról is. A liturgiát Hunyadi László katolikus hitoktató, 

kántor, Lampért Gábor siófoki evangélikus lelkész, és a vendéglátó Bozsoki-Sólyom János 

református lelkipásztor végezte. Az elhangzott elmélkedések azt járták körbe, hogy vajon mi, 

modern emberek méltók vagyunk-e, hogy örököljük a földet? Szelídek vagyunk-e teremtmény-

társainkkal, élő és élettelen környezetünkkel, vagy akár a másik emberrel szemben? A válasz: 

sajnos nem, vagy legalábbis nem annyira, mint lehetnénk! 

Bár vannak rá törekvések. Ilyen már önmagában is, hogy egyáltalán megünnepeljük a Teremtés 

Hetét, s legalább törekszünk a jóra. 

Kik öröklik tehát a földet? Akik a Hegyi beszéd tanítása értelmében teljes szívükkel, agyukkal, 

lelkükkel törekszenek a „szelíd” lét minél teljesebb megközelítésére. 

Az ökumenikus istentisztelet végén közös imádsággal fordultak a Szentháromsághoz a jelenle-

vők, majd szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zárult az alkalom.  

 Egyházi hírek- Teremtés Hete Nyimben  

Őszre hangoló Csivitelő  

Idén kezdődik a reformáció 500. évfordulóját megünneplő eseménysorozat, melynek neve:  

Reformáció 500 

Térségünkben több rendezvény is lesz, ahová a nyimi híveket – és nemcsak hívőket – szeretettel 

várják. 

-A Balatonkiliti Református Gyülekezet 2 napos konferenciát tart a Reformáció 500. évfor-

dulója tiszteletére. 

Október 29-én, szombaton 10:00-tól dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület 

főgondnoka, a Magyar Református Egyház Zsinatának világi elnöke, egyháztörténész tart elő-

adást, a kiliti református templomban, melyet a Közösségi Házban szeretetvendégség követ. 

Másnap október 30-án, vasárnap 15:00-tól pedig dr. Gárdonyi Máté római katolikus plébános, 

a Veszprémi Hittudományi Főiskola tanára lesz előadó, a Közösségi Házban. 

A Balatonszabadi Református Gyülekezet szeretettel hív és vár mindenkit október 31-én hét-

főn, 17 órakor, a Reformáció Emléknapja alkalmából tartandó úrvacsorás istentiszteletre, - 

melyen a Dél-Balatoni Református Régió lelkipásztorai végzik a liturgikus szolgálatot - a 

balatonszabadi református templomba. 

Az ünnepi alkalmat fáklyás felvonulás követi, majd a Művelődési Házban szeretetvendégség zár-

ja a programok sorát.  

- November 13-án– a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából – a ságvári Művelődési Ház-

ban, valamint a helyi általános iskola tornaszobájában rendhagyó istentiszteletre kerül sor. Közre-

működnek (többek között) a térség fogyatékossággal élő fiataljai; lesz kézműves foglalkozás, 

filmvetítés; közös ebéd. Az egész napos rendezvény díjmentesen látogatható. 

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hívnak és várnak! 

Egyházi ünnepi alkalmak a közeljövőben 

 Oldal 4. 

Mindenszentek ünnepe, halottak napja: virág a sírokon – az emlékezés virágai… 

 

Virágok a sírokon, szelíden pislákoló mécsesek a temetőkben, mely alko-

nyatkor nyugodttá, békéssé varázsolják a sírkerteket.  

Emlékezünk... Ez most a csendes ima, és az emlékek felidézésének idő-

szaka… 

 

Ez alkalomból 2016. október 30-án vasárnap 9.00. órától római katolikus szentmise  veszi 

kezdetét az elhunytak tiszteletére Nyimben! 


