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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. február 

III. évfolyam I. 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: 
 

Változás az 

egészségügyben  2. oldal 

 

Gerinctorna Klub 

Nyimben             2. oldal 

 

Erdőlátogatási tilalom 

Somogyban         2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Programajánló  3. oldal 

   

Egyházi hírek 4. oldal 

 

A farsangi időszakban, Nyimben hagyományosan megrendezett Jelmezes Felvonulás idén is lázba 

hozta a falu apraja-nagyját.  

A délelőtt még kihalt Kultúrházban fél négy tájára hangos zsibvásári hangulatot teremtettek a 

komoly megmérettetésekre megfelelő alapossággal készülődő versenyzők.  

A 40-főt is meghaladó jelentkező közül a legtöbb önálló nevező az ovis és az alsós kategóriából 

került ki, azonban szép számmal és a már szinte elvárt kreativitással képviseltette magát a felnőtt 

lakosság is. Az igazságos ítéletek most is egy 4 tagú, egymástól függetlenül pontozó zsűri 

értékelésének összesítéséből születtek. 

A mini kategória győztese a békés egyetértésben felvonuló Piroska és a Farkas testvérpár; az ovis 

kategóriáé pedig a csodás papírszárnyakon suhanó, bájosan szégyenlős Hattyú lett. 

Az alsósok közt nagy volt a verseny: a rendkívül kreatív, a gravitációs hatást frizurával  érzékeltető 

ejtőernyős végül egy hajszállal megelőzte az egyszerre járó és elmélyülten olvasgató wc-t. 

 A tavalyi Ollókezűnk idén Vasemberként is elvitte a pálmát a felsős kategóriában. A felnőtt 

felvonulók egyik, rövid cselekménnyel színesített produkciója Don Tiboore és fegyverrel 

felszerelt, ádáz gengsztercsapata volt.  Azonban, az utánuk érkező ‘20-as évek-beli dámák rózsásan 

bebizonyították, hogy a női báj és lágy idomok akár a legkeményebb férfiakat is képesek legyőzni. 

A forralt bor-főző és a fánksütő verseny eredményeit követően az est zsákbamacskával és 

hangulatos tombolahúzással folytatódott. Ez úton is szeretnénk megköszönni a lakosságtól, a 

Katolikus Egyháztól és a Siófoki Tesco-tól érkező nagylelkű ajándék-felajánlásokat, valamint 

minden beöltöző, szervező és segítő fáradozásait! Jövőre találkozunk! 

 

 
 

További képek az önkormányzati facebook oldalon tekinthetők meg! 

 

Az idei nyimi farsangban sem csalódtunk 
 

 
 

Szeretettel köszöntjük a 

február hónapban név-, 

és születésnapjukat 

ünneplő nyimi 

lakosokat! 

Vedd a nyimit! 
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Erdőlátogatási tilalom több megyei vadászterületen  

EESZT- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér 
 

 

Gerinctorna Klub a nyimi Kultúrházban 
 

 

Bizonyára sokan hallottak már a 
2017. novemberében bevezetett 
új rendszerről, mely az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (röviden: 
EESZT) nevet viseli, s mellyel 
könnyebbé válik az ellátás az 
egészségügy számos területén. A 
legfontosabb, hogy ez egy olyan 
szolgáltatási rendszert foglal 
magába, amely további 

lehetőségeket és könnyebbséget 
jelent az egészségügyben 
dolgozóknak, a patikusoknak és 
az ellátottaknak is, de 
használata nem kötelező. 
Tehát, aki mereven elutasítja az 
elektronikus rendszerek 
használatát, annak továbbra is 
lehetősége nyílik a 
hagyományos betegellátásra, 

receptíratásra. Amennyiben 
szeretne élni az EESZT 
nyújtotta lehetőségekkel, akkor 
 

 

a lakossági portálon keresztül 
(www.eeszt.gov.hu), 
ügyfélkapus azonosítás mellett 
és TAJ szám megadásával 
tudja használni a szolgáltatást. 
A használat során, nyomon 
követheti a saját ellátásával 
kapcsolatos információkat, 
recepteket, beutalókat, 
valamint élhet a digitális 
önrendelkezés lehetőségével, 
és korlátozásokat és 
engedélyezéseket határozhat 
meg a lekérdezőre vagy egyes 
adatokra vonatkozóan. A 
gyógyszerek kiváltásának 
lehetősége is bővült. A 
hagyományos papírreceptek 
kiváltása mellett mód nyílik a 
gyógyszerek e-recepttel, vagy 
anélkül – személyazonosság 
igazolásával +  TAJ kártya 
felmutatásával- történő 
kiváltásá- 

kiváltására. A chipes e-

személyi igazolvány már 

tartalmazza a TAJ számot, így 

aki ilyennel rendelkezik, 

annak elegendő lesz ez az egy 

okmány az azonosításhoz. 

A rendszert a háziorvosok és a 

patikusok is aktívan 

alkalmazzák, és bár a kezdeti 

időszakban kisebb 

fennakadások, lassulások 

voltak tapasztalhatók, de a 

folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetően egyre 

gördülékenyebben megy a 

használat. 

További információk az 

EESZT használatáról a 

https://e-egeszsegugy.gov.hu 
oldalon elérhetőek. 

 
 

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 

Fáj a háta és a dereka? Egész 

nap ülőmunkát végez? Rossz a 

testtarása? Keveset mozog? 

Vagy csak szeretné jól érezni 

magát és a problémákat 

megelőzni? 

Megoldás a gerinctorna! 

A gerinc és a test alapos 

átmozgatása, valamint a 

gerinc működésében 

résztvevő izmok nyújtása és 

erősítése. 

Íme, 10 érv, hogy miért 

végezzünk gerinctornát: 

- Ízületi panaszok enyhülése 

(hát, váll, nyak, derék) 

- Izomzat erősödése 

- Testtartásunk javulása 

- Az izomzat és a gerinc 

rugalmassága 

- Hajlékonyság 

 

- Egyensúly erősödése 

- Erőnlétünk javulása 

- Belső szerveink 

harmonikusabb működése 

- Hangulatunk és 

közérzetünk javulása 

- Stresszoldás 

 
Helyszín: Nyim, Kultúrház 

Foglalkozás vezetők: 

Csermely Orsolya és 

Szöllősi Kata 

Időpont: minden hétfőn 

17:30-18:30h 

 

Kortól és nemtől 

függetlenül mindenki 

számára nyitott és 

ingyenes! 

Ajánlott ruházat: 

 Kényelmes öltözetben, 

Polifoamot vagy vastag 

pokrócot hozzanak a 

gyakorláshoz! 

 

Folyamatos csatlakozási 

lehetőség, minden 

érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

 

További információ: 

Szöllősi Kata +36-20-257-

1432, 11nidhi@gmail.com 

 

 A SEFAG Erdészeti és Faipari 

Zrt. közleménye szerint, mint 

vadászatra jogosult, erdőlátogatási 

tilalmat rendelt el, az intenzív 

vadásztatás miatt előálló fokozott 

balesetveszély, valamint a vad 

mind magasabb értéken történő 

hasznosításának sikere érdekében 

2018. február 1. és március 31. 

között 0-24 óráig terjedő 

időszakban több Somogy megyei 

vadászterületen: 
Szántódi vadászterület 

Kelet-zselici vadászterület 

Nyugat-zselici vadászterület 

Iharosi vadászterület 

Zsitfapusztai vadászterület 

Lábodi vadászterület 

Segesdi vadászterület 

Középrigóci vadászterület 

Az intézkedésre a 2009. 

évi XXXVII. az erdőről, 

az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 

törvény 94. § (1) bekezdés 

a) pontja értelmében került 

sor.  

A korlátozás nem érinti a 

SEFAG Zrt. 

munkavállalóit, 

vállalkozóit, és az erdészet 

által kiadott, faanyag 

gyűjtésére vonatkozó 

érvényes engedéllyel 

rendelkezőket. 

A cég kéri a lakosság 

együttműködését, annak 

érdekében, hogy az 

esetleges balesetek 

elkerülhetőek legyenek!  

Hulladékszállítási naptár 
2018. február 

KÖSZÖNTSE 

SZERETTEIT A 

NYIMI HÍRLEVÉL 

HASÁBJAIN! 

 

Februártól új rovatot 

indítunk, melyben 

lehetőség lesz 

gratuláció, 

jókívánság, 

gyászjelentés, stb. 

megjelentetésére. 

 

 

LAPZÁRTA:  

adott hónap 15. napja 

 

 

 

 

 

A hirdetéseket 

kérjük, munkaidőben 

az Önkormányzati 

Hivatalba 

szíveskedjenek 

eljuttatni. 

 

 

 

 

A tilalmat megszegőkkel 

szemben a SEFAG Zrt. 

eljárást indít, mely súlyos 

pénzbírsággal záródhat! 

 

 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/


 
 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptajánló– Hagymás, és egyéb rostélyos 

 

 

 

 

 

 

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! 
Felajánlásokat fogadunk 
örömmel: Alapanyag : beton, 

Újabb programok a rendezvénynaptárban 

Beharangozó- Nőnapi bál 

Örömmel jelenthetjük be 

olvasóinknak, hogy Nyimben 

továbbra is pezseg a közösségi 

élet, és folyamatosan azon 

munkálkodunk, hogy 

lakosainknak, valamint az ide 

látogatóknak tartalmas 

szórakozást tudjunk 

biztosítani. 

Idén február 14-től indul a 

Zsonglőr Klub szerdánként 

a nyimi Kultúrházban 17.00 

órától. 

A szervezők szeretettel várnak 

mindenkit, aki szívesen 

sajátítana el néhány zsonglőr- 

trükköt. Az ehhez szükséges 

eszközöket is ők biztosítják. 

 A klub látogatása ingyenes! 

 

 
 

  
 

 

Idén is, mint eddig oly 

sokszor szeretnénk együtt 

köszönteni községünk 

Lányait, Hölgyeit, 

Asszonyait! Ez alkalomból 

2018. március 10 -én 

18.30 órától NŐNAPI 

BÁLT rendezünk, melyre 

szeretettet hívjuk, és 

várjuk a mulatni vágyókat! 

Kanalas Zoltánnál, illetve a 

szervezőknél személyesen, vagy 

az Önkormányzati Hivatalban 

váltható legkésőbb március 06-

ig.   

 

 
Szeretettel  

várjuk  

vendégeinket! 

 

 

Hozzávalók: 

 

Személyenként 1 szelet 

csontos, vagy kicsontozott 

rostélyos 

Pácoláshoz: só, bors, 

mustár (házi), olaj 

Sütéshez: a pácoláshoz 

használt olaj 

Szaft/jus (zsü) készítéséhez: 

némi Worchestershire 

szósz, esetleg szója szósz,  

jó 

minőségű vörös bor, és 

amit megkívánunk..... 

 

 

A hús sütése után 
készíthetünk ízlésünknek 
megfelelően más ízesítésű 
jus-t (szaftot) is.  
Pl: gombával: a hús sütése 
után apróra vágott, vagy 
reszelt (2 szeletenkénti 
adagra) diónyi vöröshagymát 
pirítunk. A hagymára 
vékonyra szeletelt (kb. 8 
dkg/fő) csiperkegombát 
szotézunk/pirítunk.  
 
Ízlés szerint a fenti 
szószokkal, és még némi 
Tabasco-val is ízesíthetjük.  
 
Ebben az esetben párolt rizs 
tálaljunk köretnek. 
 

Jó étvágyat kívánunk! 
 
 
 

Sue53 receptje 

TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 
 Kérjük, hogy 2018-ban 

adójuk 1%- ának 
felajánlásával 

támogassák a Nyimben 
működő egyesületeket! 

 
Nyimi  Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület,  
Adószám: 18783315-1-
14 

 

Nyim-i Lovas és Kutyás 

Terápiás Közhasznú 

Egyesület:  

Adószám: 18208210-1-

14 

 

Nyimi Faluszépítő és 

Környezetvédő 

Egyesület: 

Adószám:  18784275-1-

14 
Köszönjük! 

 

 

A pácoláshoz a rostélyosok 

mindkét oldalát sózzuk, 

borsozzuk, az esetleges inakat 

éles késsel átvágjuk. Lehetőleg 

jól záródó műanyag edény aljára 

pici olajat öntünk, és erre 

helyezzük az első szelet húst, 

majd némi olajjal addig 

rétegezzük (felülre is olaj 

kerüljön), amíg a hús tart. 

Naponta megforgatjuk, . 2 – 3 

nap múlva a pácoló olajból 

keveset a serpenyő aljára 

öntünk, és forgató csipesz (!!!!!) 

segítségével a forró olajon a hús 

minden oldalát kb. 2 percig 

sütjük. (Ne szúrjunk bele!!!) 

Amíg pihen a hús, addig a 

maradék húslével vegyes olajat 

beleöntjük a serpenyőbe, és 

némi vörösborral, esetleg 

szószokkal besűrítjük.  

Tálaláskor a hús mellé öntve, 

vagy külön kínáljuk. 

 Azonban nem csak az aktívabb 

kikapcsolódás kedvelőire 

gondoltunk, mikor megálmodtuk, 

milyen új programok színesítsék 

az idei rendezvénynaptárunkat. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 

a Retro számítógépes klubba is!  

A technika rohamos fejlődésének 

köszönhetően, ma már minden 

háztartásban megtalálható a 

számítógép, okostelefon, tablet és 

az ezeken keresztül elérhető 

internet.  

Nem így volt ez a ’80-as 

években, amikor egy- egy 

számítógép még kuriózumnak 

számított, és a programok 

kazettán és floppyn cseréltek 

gazdát. Ezt a korszakot szeretné 

visszaidézni Galambosi Ignác 

főszervező-foglalkozásvezető, 

főleg a gyerekek és fiatalok 

számára, illetve a nosztalgiázni 

vágyó felnőtteknek. 

Ehhez a gyűjteményében 
megtalálható ’80-’90-es évek 
számítógépeit, játékkonzoljait 
biztosítja, célja, hogy 
megmutassa, 
erőszakmentesen is lehet 
szórakoztató a számítógép, és 
az oktatásból hiányzó 
technikatörténeti űrt is 
szeretné betölteni. Az 
ingyenes látogatható klub 
elsőként a 7-99 éves 
korosztályt célozza meg, 
előképzettséget nem igényel, 
havonta egyszer, 
szombatonként várhatóan 
reggel 10:00 - 18:00. között 
várja az érdeklődőket.  

Első alkalom 2018.03.24. 

Bővebb információ: 
Foglalkozásvezető és 

szervező: Galambosi Ignác 

(0620/3241040) 

Téli feltöltődés 
Igalban! 

 

Értesítjük a lakosságot, 
hogy február hónapban 

minden szerdai napon 
az 50 év felettieknek 

50%-os kedvezményt 

biztosít az Igali 

Gyógyfürdő a 

belépőjegy árából.   
 
Így az egész napos 
belépők már 1.150 Ft-

tól megválthatók. 
 
 

  
 
Nyimből igény szerint 
(akár minden szerdán 
is) busz indul 
 9 óra 30 perckor a 
buszmegállóból.  

 

Az utazási költség  

700.- Ft/ fő. 
 
Jelentkezni az 
Önkormányzati 
Hivatalnál lehet 
munkaidőben.  

 

Bővebb infó: 

www.igal.hu 

A vacsorás bálban debreceni 

csíkos tokányt szolgálunk fel 

vendégeinknek, a jókedvről 

pedig az Ikarosz Zenekar 

gondoskodik. 

A belépőjegy vacsorával: 

1200.- Ft/fő, vacsora 

nélkül: 600.- Ft/fő, mely a 

helyszínen is megváltható.  

A belépőjegy elővételben 
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Adományból  

valósulhat meg a 

nyimi  

Kőkereszt  

felújítása  
  

A Nyimi Római 

Katolikus 

Egyházközség 

adományokat gyűjt a 

hívektől a Kőkereszt 

felújítására, melynek 

keretében a kis szobor 

cseréje, a Kereszt teljes 

megújulása, valamint a 

korpusz felújítása is 

megvalósulhatna.  

A beruházás várható 

költsége több százezer 

forint, ezért az 

egyházközösség kéri, 

hogy aki teheti az 

alábbi lehetőségek 

egyikén támogassa a 

cél megvalósulását: 

Banki átutalással: OTP 

Bank 11743040-

20060776. A 

közleménybe kérjük 

feltüntetni: "Nyim 

kereszt" 

Számlatulajdonos: 

Szent Kilit Katolikus 

Egyházközség 

(www.szentkilit.hu/eler

hetoseg) 

Személyesen: Dr. 

Gárdonyi Máté atyánál 

a Plébánián, vagy 

Friktonné Katalinnál 

Nyimben. 

  

 Köszönjük! 
  

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi hírek- Ökumenikus Imanap Nyimben 

 

 

 

 

 

Református időpontok: 

 

 2018. február 25-én, a hónap utolsó úrnapján 08:30-kor (tehát nem a megszokott 14:00-

kor) veszi kezdetét az istentisztelet; vendégeink lesznek a ságvári gyülekezet tagjai! 

 a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottsága szervezésében március 2-

án lesz a Nők Világ-imanapja; programját ebben az évben a suriname-i asszonyoknak 

köszönhetjük. (Magyarországnyi méretű hazájuk Dél-Amerika északi részén fekszik, és 

Holland-Guyanának is nevezik – lévén egykori gyarmata) Az ottani keresztyén 

nőtestvéreket ismerhetjük meg s imádkozhatunk velük, értük. A Világ-imanapot március 2-

án tartják világszerte; mi azonban – a szokott módon – a rá követező úrnapján, március 4-i 

(kiliti és ságvári) istentiszteletünkön imádkozunk értük – gyülekezetünk lányai, 

asszonyai közreműködésével (kérjük s várjuk a nyimi testvérnők jelentkezését a 

ref.egyhazkozseg@gmail.com E-mail címen, február 28-ig! Egyéb infó: 

https://vilagimanap.hu/) 

 

 
 

 családi/házi bibliaóráink a nagyböjti időszakban is folytatódnak (a következő ilyen jellegű 

alkalomra március 14-én, szerdán 18:00-tól kerül sor – Bódis Ilona pótpresbiter testvérünk 

és családja lesz a vendéglátónk! 

 

A 40 napos böjtben katolikus időpontok: 

 2018. február 25-én, 09:00-kor szentmise Nyimben  

 minden pénteken 15:00-tól Kilitin keresztúti imádság a plébánián. 

 Ságváron hétfőnként 15:00-tól Bibliaóra 

 Az elsőáldozók vasárnap 10:00-tól készülnek minden héten, Kilitin a plébánián, a 

bérmálkozók pénteken 14:00-tól és szombaton 9:00-tól szintén minden héten a plébánián 

 
 

 

 

Egyházi ünnepi alkalmak 

 

mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com
https://vilagimanap.hu/

