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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. január 

II. évfolyam XII. 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: 
 

Újabb 

munkahelyteremtő 

támogatás           2. oldal 

 

Gerinctorna Klub 

Nyimben             2. oldal 

    

Nyílt nap a GDF Siófoki 

Campusán          2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

Programajánló 
  3. oldal 

Téli feltöltődés Igalban

  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

Tisztelt Nyimi Lakosok! 

 

Lassan az első hónap végéhez érünk. Az új év új lendületet kell, hogy adjon. Mindenki kitűzte az 

idei célokat, meghatározta az elvégzendő feladatokat.  

Ezt tettük mi is az Önkormányzatnál.  

Jelentős beruházások, és változások várhatóak a település életében, amelyekről egyrészről 

folyamatos tájékoztatást kaphatnak a Hírlevelekből és az Önkormányzat hivatalos Facebook 

oldalról, (https://www.facebook.com/nyimkozsegonkormanyzat/) valamint a weboldalról, 

(www.nyim.hu), illetve a hirdetőtáblákon keresztül. 

Itt jegyezném meg, érdemes regisztrálni a Hírlevélre, hogy mindenki jól értesült legyen, és 

naprakész, friss információkhoz juthasson a falu életéről.  

 
A regisztráció emailben tehető meg a hivatalnyimfb@gmail.com email címen, vagy munkaidőben 

jelezhetik igényüket az Önkormányzati Hivatalban. 

A fenti kommunikációs csatornákon túl az utcát járva gyakorlatban is tapasztalni fogja mindenki a 

változásokat.  

Elkészült az idei programtervünk is. Az ebben szereplő eseményeken való részvételre buzdítok 

mindenkit! Akkor tudunk igazi közösségé kovácsolódni, ha minél többen részt veszünk ezeken a 

rendezvényeken! 

Az önkormányzat és a civil szervezetek azért dolgoznak, hogy ezek a rendezvények sikeresek 

legyenek, és elsősorban a falu lakosságát szólítsák meg.  

 

Kérem a civil szervezeteket, hogy az idén is segítsék egymás, és az Önkormányzat munkáját. 

A közös munka összekovácsol bennünket, hiszen magunkért, családunkért és a közösségért 

vállaljuk ezeket az önkéntes feladatokat. Sokkal hatékonyabbak vagyunk, ha kiegészítjük egymást, 

és így mindenkire kevesebb teher hárul. 

 

Jó egészséget és sikeres újévet kívánok Mindenkinek! 

Barátsággal: 

Pistár Péter 

polgármester 

 

 

Az összefogás ereje 

 
 

Szeretettel köszöntjük a 

január hónapban név-, 

és születésnapjukat 

ünneplő nyimi 

lakosokat! 

Vedd a nyimit! 

 

https://www.facebook.com/nyimkozsegonkormanyzat/
http://www.nyim.hu/
mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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Nyílt nap a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán 

 

Újabb munkahelyteremtő támogatás 

 

korábbiakban érettségizettek 

számára pedig a nyíltnapokon a 

felvételi időszakban lehet 

jelentkezni. A felvételi pontos 

időszakára vonatkozóan bővebb 

információ a főiskola, 

(www.gdf.hu), illetve az 

Oktatási Hivatal www.felvi.hu 

weboldalán szerezhető.  
 

A siófoki képzési központban 

február 7-én, szerdán 17-19 

óra között tervezik nyílt nap 
megrendezését, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. A főiskola 
közleményében felhívja a 

figyelmet az általános 
közgazdasági és informatikai 
szakok mellett a Turizmus- 
vendéglátás szakra is.  

 

Gerinctorna Klub a nyimi Kultúrházban 
 

 

A Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2018. január 6-
ától újabb, 5 milliárd forint 
keretösszegű pályázatot hirdet 
a mikro-, kis-és 
középvállalkozások  (kkv) 
munkahelyteremtő és - 
megőrző beruházásainak 
elősegítésére: a támogatási 
összegből csaknem 600 kkv-
nál több ezer új munkahely 
jöhet létre és még több 
őrizhető meg. A pályázat célja 
a kkv-szektor fejlesztésén túl a 
helyi gazdaságok 
megerősítése, a területi 
különbségek csökkentése és a 
hátrányos térségek 
felzárkóztatása. 
A központi program 
segítségével a kkv-k többek 
között új eszközöket, gépeket 
szerezhetnek be, de a 
támogatási összeget ingatlan- 

 

vásárlásra, vagy bérleti díjakra is 
fordíthatják. A munkahelyteremtő 
támogatás regionális beruházási 
támogatás jogcímen vagy csekély 
összegű (de minimis) 
támogatásként nyújtható, melynek 
mértéke nem regisztrált 
álláskereső esetén új 
munkahelyenként 1,5 millió forint 
lehet. Ezen felül a pályázók 
kiegészítő támogatásként 
kiközvetített álláskereső 
foglalkoztatása esetén új 
munkahelyenként további 500 
ezer forint, illetve amennyiben az 
elmúlt 12 hónap alatt kizárólag 
közfoglalkoztatási jogviszony 
keretében foglalkoztatott 
álláskereső személy felvételét 
vállalják a pályázók, új 
munkahelyenként további 800 
ezer forint támogatást kaphatnak. 
Az említett két kiegészítő 
támogatáson felül a pályázók, ha  

 

kedvezményezett járásban 
vagy településen hajtják végre  
a beruházást, akkor új 
munkahelyenként még további 
400 ezer forint támogatást 
kaphatnak, a vállalatok akár 
2,7 millió Ft összegű 
támogatásban is 
részesülhetnek. 
A munkaerő-piaci program 
pályázati időszaka 2018. 
január 6-tól nyílt meg, és a 
2018. február 9-én zárul le. 
A Somogy megyében 
megvalósuló beruházásokra 
vonatkozóan a pályázaton való 
részvételről, a pályázat 
feltételeiről a Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya ad 
tájékoztatást- olvasható a 
Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
közleményében. 
 

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! 

 

Első alkalom: 

2018. február 5. Hétfő 

17:30 óra 

(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 Gábor Dénes Főiskola 2016-ban 

megnyílt Siófoki Campusa (8600 
Siófok, Petőfi sétány 1.) felvételt 
hirdet 2018 szeptemberében induló 
képzésire: 

Alapképzés (7 féléves) 

gazdálkodás és menedzsment (BA) 
gazdaságinformatikus (BSc) 

mérnökinformatikus (BSc) 
turizmus-vendéglátás (BA)  

Felsőoktatási szakképzés  

(4 féléves) 
gazdálkodás és menedzsment 
(közgazdász szak) 
mérnökinformatikus hálózati 
informatikus ill. rendszergazda 

szakirányok 
Valamennyi képzés választható 
nappali, illetve távoktatási képzési 
formában. A szeptemberben induló 
képzésekre a felvi.hu rendszeren 
keresztül, február közepéig, 
 

 

A Gábor Dénes Főiskola 
közvetlen turisztikai 

partnerei többek között: 

 
- Magyar Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment 
Szövetség 
- Magyar Utazási Irodák 
Szövetsége (MUISZ) 
- Magyar Szállodák és 

Éttermek Szövetsége 
(MSZÉSZ) 
- Danubius Hotels Zrt. 
-  Hunguest Hotels Zrt. 
-Magyar Egészségturisztikai 
Marketing Egyesület 
(MEME) 

- Magyar Fürdőszövetség 
- Magyar 
Rendezvényszervezők 
Szövetsége (MARESZ) 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. január 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.gdf.hu/
http://www.felvi.hu/
https://maps.google.com/?q=8600+Si%C3%B3fok,+Pet%C5%91fi+s%C3%A9t%C3%A1ny+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=8600+Si%C3%B3fok,+Pet%C5%91fi+s%C3%A9t%C3%A1ny+1&entry=gmail&source=g
http://felvi.hu/
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Receptajánló– Bécsi krumplisaláta (Fliegmüller után) 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Programajánló- farsangi mulatság 
 

Téli feltöltődés Igalban! 

Alighogy köszöntöttük a 

2018-as esztendőt, máris 

belecsöppentünk a báli 

forgatagba, hiszen újra itt 

Farsang időszaka. A 

szokásokhoz híven nálunk is 

lesz Farsangi jelmezes 

felvonulás 2018. február 3-

án, a Nyimi Hagyományőrző 

és Kulturális Egyesület 

szervezésében. Várjuk tehát 

a vállalkozó kedvű 

gyermekek, fiatalok, 

felnőttek és akár csoportok 

jelmezes megjelenését is, 

hogy együtt tölthessük el ezt 

a rendkívül szórakoztatónak 

ígérkező délutánt. A 

maszkosok és segítőik 15.45-

től gyülekezhetnek a 

Kultúrháznál, hogy a 

megfelelő előkészületek után 

kezdetét vehesse a  

  
 

 

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 

megváltható. 
 

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 

 

 

Hozzávalók: 
75 dkg kiflikrumpli 

5 dl jó húsleves, vagy egyéb 
alaplé 

2 kisebb lilahagyma 
snidling, újhagyma 

(opcionális) 
4 ek almaecet 

4 ek. olívaolaj (eredetileg 
tökmag olaj) 
1 ek. mustár 
1 tk. cukor 

1 mokkáskanál őrölt 
fehérbors 

só szükség szerint 

 

 
A salátához borjú bécsi 

szeletet ajánlunk,  
melynek receptjét következő 

lapszámunkban teszünk közzé.  

hogy majd, előveszem az 
összeérett salátát. 

Másik variáció!!!! 
1. főzzük meg héjában a 
krumplit, majd pucoljuk meg 
és szeljük max. 0,5 cm vastag 
karikákra egy darab 
kivételével (!), tegyük a 
karikákat egy magas falú tálba 
2. szeljük apróra a 
lilahagymát, a snidlinget és 
szórjuk a krumplira 
3. mérőedényben mérjük ki a 
vizet, adjuk hozzá az ecetet, a 
cukrot, a sót, a fehérborsot, a 
mustárt, az olajat és szeljük 
bele a maradék egy krumplit, 
majd botmixerrel pürésítsük 
össze 
4. öntsük a levet a krumplira 
és óvatosan, de alaposan 
keverjük össze, mindenhol érje 
a mártás 
5. legalább egy éjszakát 
hagyjuk hűtőben összeérni (ha 
valamely ízből még 
szeretnénk, adjunk hozzá) 

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 krumplikat kiflikrumplinak 
árulták, de leginkább baguette 
méretűek voltak. Azért feltettem 
sós vízben főni 30 percre. Ezalatt 
összekevertem a mustárt, ecetet, 
olajat, fehérborsot és a cukrot egy 
mélyebb tálkában. Felaprítottam a 
lilahagymát is kicsi kockákra. A 
krumplit meghámoztam. 
Nyomokban tényleg hasonlított a 
kiflikrumplira Azon forrón 
felszeleteltem kb. fél centi vastag 
karikákra, és a lilahagymával 
felváltva egy jénaiba rétegeztem. 
Amikor elfogyott, a felforralt 
alaplével felöntöttem, és lefedve 
félretettem kihűlni. Ezalatt szépen 
beszívja a krumpli a húslevest. 
(Akár többet is tehettem volna 
hozzá!) A karikázás közben egy 
fél krumplinyit hozzáadtam a 
mustáros keverékhez, botmixerrel 
emulzióvá krémesítettem, majd 
ráöntöttem a kihűlt krumplira. 
Óvatosan átforgattam, hogy 
mindenhova jusson a mustáros 
krémből, és a húslevest felhígítsa 
valamennyire.  A hűtőbe 
költöztettem,  

felvonulás, amelyre 

természetesen minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk.  

A belépő 200.- Ft, amelyet a 

felvonulóktól természetesen 

nem,  csak a nézőktől szedünk. 

Idén is megrendezzük a fánksütő 

és forraltbor főző versenyt, erre is 

várunk bátor és ügyes 

jelentkezőket.  

A felvonulás után szeretnénk 

mindenkit vendégül látni egy kis 

süteménnyel, ehhez szívesen 

fogadunk felajánlásokat.  

A szerencsésebbeknek is 

szeretnénk kedvezni, így 

tombolavásárlásra is lesz 

lehetőség.  

Mindenkit szívesen látunk, aki 

szeretne kicsit kikapcsolódni és 

egy vidám hangulatú délutánt 

eltölteni. 

A mulatozásnak azonban itt még  

nem lesz vége, hiszen  

2018. február 10-én, 21.00. 

órai kezdettel Farsangi bál 
kerül megrendezésre. A zenét a 

Meteor együttes tagjai 

szolgáltatják.  

A belépő a bálba 500.- Ft, 

mely a helyszínen váltható. 

Erre a rendezvényre is 

mindenkit szeretettel várunk. 

 

 
 

Korábbi képek az 

Önkormányzat Facebook 

oldalán tekinthetők meg. 

 

 

Ingyenes ruhaosztás 
Nyimben 

 
A Magyar Vöröskereszt 

Siófoki Területi 
Irodájába december 

hónapban tetemes 
mennyiségű ruha- 
adomány érkezett.  
Ennek ingyenes 

szétosztására először 
decemberben Kilitin 

hirdettünk lehetőséget. A 
helyszín Siófok-Kilitin a 
Galérius Vendégház volt.  

A ruha mennyisége 

azonban lehetővé tette, 

hogy máshol is 

hozzájuthassanak a 

rászorulók. Nyimben 

vöröskereszteseink 

jelezték, hogy 

megszerveznének 

hasonló osztást. A nyimi 

önkormányzat biztosított 

szállítóeszközt, így 

megvalósult a tervezett 

„ingyenes ruhabörze”. 

Varga László 

 területi munkatárs 

Magyar Vöröskereszt 

Praktikák a recepthez 
- a klasszikus receptben 

nem kell a lébe 

pürésíteni egy krumplit, 

ezt Figlmüller-ben 

"tanultuk", így valóban 

sokkal finomabb és a 

levet/krémet is meg 

lehet enni 

- snidling nélkül is 

finom 

- tálaljuk madársalátával 

és tökmagolajjal 

meglocsolva 

- készítik a levet víz 

helyett szűrt hús-, vagy 

zöldséglevessel is 
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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- Házasság Hete 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Házasság Hetét előzve, 2018. február 9-én, pénteken 18:00-tól Benedek Zalán 

színművész tart tréfás előadást a házasságban élők egymáshoz és (az őket egybeszerkesztő) 

Istenhez fűződő viszonyáról – a Kiliti Református Közösségi Házban (a siófoki baptista s 

a kiliti református gyülekezeti közösségek közös szervezésében).  

 
 

Egyszemélyes vígjáték a férfi és női kapcsolatokról (írta, rendezte és előadja: Benedek 

Zalán). A darab érinti a férfi és női agy, kommunikáció és konfliktuskezelés jellemzőit, s 

mindez be van ágyazva történetileg és társadalmilag. Ötvözve számos kultúr- és 

művészettörténeti, közéleti vonatkozással, a biológia/genetika, társadalomtudomány, 

pszichológia eredményeivel és sok jó zenével. (16 év felettieknek ajánlott!) 

A helyfoglalás érkezési sorrendben történik, ezért a szervezők kérik, az előadás 

megkezdése előtt fél- negyed órával érkezzenek!  

A terem befogadóképessége miatt, (~ 60 fő), előzetes jelentkezés szükséges személyesen, 

vagy telefonon: a 84/323-430 telefonszámon. 

A belépti díj (ajánlott adomány) jelképes összeg (500-1.000 Ft/fő)  

  

Benedek Zalán előadóművészről az alábbi linken tekinthető meg bővebb információ: 

http://bibliacafe.hu/rendezveny/benedek-zalan-adam-es-eva-stand-up-comedy/ 

 

Barátsággal:  

Bozsoki-Sólyom János  

 

Egyetemes Imahét  

egyházi ünnepi alkalom: 

 
 

 
 

2018. január 28-án, vasárnap 

15:00-kor nyimi római 

katolikus templom 
(BSJ/EB/GM/HL) 

 

http://bibliacafe.hu/rendezveny/benedek-zalan-adam-es-eva-stand-up-comedy/

