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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. március 

III. évfolyam II. 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: 
 

Nőnapi bál beszámoló 
2. oldal 

Sikeres a Gerinctorna 

Klub Nyimben    2. oldal 

 

…a csodavárás ideje 

régen lejárt!        2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Programajánló  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

Örömmel számolunk be róla, hogy a 2018-as évre vonatkozóan településünk két pályázatot is megnyert a 

Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (röviden: EFOP) keretein belül. 

  

Az egyik projekt az EFOP – 3.7.3-16 Tanulással a közösségünkért címet viseli. A humán 

szolgáltatások alatt olyan fejlesztő programokat értünk, melyek révén közösen építjük a település és a 

lakosság jövőjét. A projekt segítségével lehetőség nyílik a foglalkoztatás növelésére, illetve -  az 

életminőség javításával - csökkenthető az elvándorlás. Az  iskolarendszeren kívüli,  ingyenesen 

látogatható önképző körök, képzések, tanfolyamok, klubfoglalkozások a fiatal és idősebb korosztály 

számára egyaránt elérhető, minőségi, használható tudást közvetítenek. A felnőttoktatási lehetőségek 

megteremtésének legfőbb célja a közösség és a békés társadalmi együttélés erősítése, mindazonáltal a 

lehetőségek kiaknázása hosszú távon akár a magasabb bérezéssel járó jobb álláslehetőségek 

betöltését is lehetővé teszi.  

  

A projekt megvalósításában két fő vesz részt, egy szakmai vezető és egy szakmai megvalósító. A 

felsorolt programok várhatóan áprilistól indulnak. 

  

Tervezett tevékenységek: 

·         Kert és lakáskultúra 

·         Színjátszó kör és alkalmi kórus 

·         Mindennapi kommunikáció, anyanyelvünk 

·         Légy jól! – létvédelmi tábor a testi- lelki egészségért 

·         Az elektronikus kommunikáció, alkalmazható gyakorlati tudás 

·         Mindennapi ügyintézés 

·         A számítógép világa, e-learning lehetőségeinek megismerése - alapismeretek bővítése 

·         Komplex szociális kompetenciafejlesztés 

  

A másik pályázat az EFOP – 1.5.2-16-2017-2006 címe: Közösen a jövőnkért – komplex program a 

humán szolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében.  

 Ezt a projektet Siófok, Ságvár, Nagyberény és Balatonendréd  településsekkel összefogva, közös 

együttműködésben (konzorcium) sikerült megnyerni a településnek. 

A pályázat célja a leszakadó települések felzárkóztatása, az elvándorlás csökkentése, megfelelő 

életminőség biztosításával a fiatalok helyben tartása, a település elöregedésének megakadályozása. 

Ezen célok elérését új munkahelyek kialakításával, ingyenes  egészségügyi-, tájékoztató-, és segítő 

szolgáltatásokkal; ingyenes rendezvényekkel és fejlesztő programokkal segíti elő a projekt (pl. sport).  

Fő tevékenységek lesznek tehát: a munkakeresésre -, munkavállalásra való felkészítés, a hiányzó 

szakemberek és szolgáltatások biztosítása, a közösségi terek kihasználása, kulturális programok és 

preventív (megelőzést elősegítő) egészségmegőrző programok szervezése, a helyi nemzeti etnikai és 

kisebbségi kultúra helytörténetének feltárása, megismertetése. 

  

A pályázat jelenleg a felmérési és előkészítési szakaszban van. Nyimben két fő fogja ellátni a 

feladatokat, esélypont-hálózati koordinátor valamint közösségszervező munkakörökben. 

Közösségfejlesztő pályázatokat nyert el Nyim 

Változott a háziorvosi rendelés helyszíne 

 
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. 
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…a csodavárás ideje régen lejárt! 

Nőnapi bálról összefoglaló 

Nagy sikert arat a Gerinctorna- Klub Nyimben 

 

Hosszú évekre visszanyúló 

hagyomány Nyimben a 

gyengébbik nem ünneplése. Mi 

nők, - kicsit önző módon- 

minden évben izgatottan 

várjuk vajon a nyimi férfiak 

mivel örvendeztetnek meg 

minket? 

Az előkészületek nagy 

titkolózások között történnek, 

ami még inkább izgalmassá 

teszi az estét.  

Hagymát pucolnak, rántást 

kevernek... vacsorát főznek, 

ezzel is kényeztetve minket. 

Az érettebb férfiak a háttérben 

tevékenykedtek, az ifjabbak a 

vendégek között sürögtek- 

forogtak. A vacsorát Varga 

Gábor készítette mindenki 

nagy megelégedésére, mert 

nagyon finom volt.  

 

Polgármester Úr sok kedves 

szóval illette a hölgyeket, 

A műsor nagyon változatos 

volt. Néptáncot mutatott be a 

kapolyi Nefelejcs táncegyüttes, 

latin-amerikai tánclépésekkel 

Britney Sears  zenéjére Szili 

Laura a C&M táncstúdió 

táncosa bűvölte el a 

közönséget, majd egy igazi 

meglepetés zárta a műsorok 

sorát, egy valódi chippendale 

bemutatót láthattunk. Ez 

igazán felborzolta a 

kedélyeket, a hangulat szinte a 

tetőfokára hágott. Na de mint 

máskor, most sem ért véget itt 

az ünneplés, hiszen hajalig 

húzta a talpalávalót az 

IKARUS zenekar. A tombola 

sorsoláshoz nagyon sok 

nyeremény felajánlás érkezett 

itt szeretnénk külön köszönetet 

mondani Szabó Kornéliának a 

Kornélia Cukrászda és Pizzéria 

tulajdonosának 

(http://kornelia.hu/pizzeria-

cukraszda/)  a rengeteg 

ajándékért.  

Kedves nyimi férfiak! Ismét ki 

tettetek magatokért, hálásan 

köszönjük!  

 
 

 

Polgármester Úr sok kedves 

szóval illette a hölgyeket. A 

műsor nagyon változatos volt. 

Néptáncot mutatott be a 

kapolyi Nefelejcs 

táncegyüttes, latin- amerikai 

tánclépésekkel Britney Spears  

zenéjére Szili Laura a C&M 

táncstúdió táncosa bűvölte el a 

közönséget, majd egy igazi 

meglepetés zárta a műsorok 

sorát, egy valódi chippendale 

bemutatót láthattunk. Ez 

igazán felborzolta a 

kedélyeket, a hangulat szinte a 

tetőfokára hágott. Na de mint 

máskor, most sem ért véget itt 

az ünneplés, hiszen hajnalig 

húzta a talpalávalót az 

IKARUS zenekar. A 

tombolasorsoláshoz nagyon 

sok nyeremény felajánlás  

érkezett. Itt szeretnénk külön 

köszönetet mondani Szabó 

Kornéliának, a Kornélia 

Cukrászda és Pizzéria 

tulajdonosának 

(http://kornelia.hu/pizzeria-

cukraszda/)  a rengeteg 

ajándékért.  

Kedves nyimi férfiak! 

Ismét kitettetek 

magatokért, hálásan 

köszönjük!  

 
További fotók az Önkormányzat 

FB oldalán tekinthetők meg 

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 

2018. február 5-én rendezték 

meg első alkalommal a 

Gerinctorna- Klub 

foglalkozását. Az azóta eltelt 

több hét alatt nagy 

népszerűségre tett szert ez a 

program, sok látogatót vonzott 

és vonz az egészen kicsiktől az 

idősebb korosztályig. A 

kellemesen eltöltött óra 

alkalmával a résztvevők olyan 

tornagyakorlatokat ismerhetnek 

meg, amelyek, mindamellett 

hogy az egész testet ellazítják, 

hozzájárulnak hangulatunk és 

közérzetünk javításához, 

nagymértékben oldják a 

felgyülemlett stresszt. A 

gyakorlatok elsősorban a hát és 

gerinc melletti 

izomcsoportok nyújtását és 

egyéb igénybevett ízületek 

lazítását célozza. Az aktív 

életmód az ízületeket 

rugalmasan tartja, így 

késlelteti a porckopás 

kialakulását.  

Az oktatók - Orsi és Kata - 

figyelembe veszik a 

különböző korosztályok 

miatt eltérő egészségi 

állapotot is, figyelemmel 

vannak az egyéni igényekre. 

 

A tornához nem szükséges 

egyéb, mint egy kényelmes 

melegítő és egy Polifoam 

vagy szőnyeg. 

Aki szeretné erőnlétét 

javítani és kellemes 

társaságban kikapcsolódni, 

az bármikor bátran 

csatlakozhat.  

A szervezők minden 

érdeklődőt szeretettel 

várnak hétfőnként 17.30-

tól a nyimi Kultúrházban.  

A foglalkozás vezetői: 

Csermely Orsolya és 

Szőllősi Kata  E-mail: 

11nidhi@gmail.com 

 

Fenti szavakkal emlékeztette 

Pistár Péter polgármester a 

március 15-i ünnepségen 

résztvevőket, hogy a ’48-as 

hősökhöz hasonlóan nekünk is 

tennünk kell magunkért, 

családunkért és hazánk épüléséért! 

Helyettünk ezt a világ egyetlen 

állama sem tudja megtenni! 

A ságvári Szilády Áron Általános 

Iskola és AMI 6. osztályosainak 

ünnepi megemlékezése Petőfi 

Sándor eszméi köré 

központosultak, szerepét, 

nézőpontját vezették végig a 

forradalmi eseményekre 

vonatkoztatva. A polgármesteri 

megemlékezést Pistár Janka 

népdalai, illetve Boda Csabáné 

felkészítőtanár szavai követték.  

 A műsor után a 

megemlékezés résztvevői 

közösen átvonultak a 

Petőfi szoborhoz, ahol 

Pistár Péter polgármester 

és Frikton Ferencné, a 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

elnöke közösen helyezték 

el a koszorút.  

 

Az eseményről készült 

képgaléria az 

önkormányzati facebook 

oldalon tekinthető meg! 

Hulladékszállítási naptár 
2018. március 

A műsor során a Rokolya 

citerazenekar elevenítette 

fel a kor hangulatát.  

Petőfi legendás emlékét 

verseivel, és a népi 

emlékezet által 

megőrzött regékkel 

idézték fel a diákok 

zenekari kíséretben.  

 

 

 

 

Tájékoztatjuk a 

lakosokat, hogy az 

önkormányzat 

közvilágítás-

korszerűsítést tervez! 

 

Magyar fejlesztés, 

magyar gyártás és saját 

finanszírozás.  

 

A Hivatal előtt két 

teszt-lámpa került 

felszerelésre.  

 

Mondjon véleményt 

róla! 
 

 

Javaslatait várjuk a: 
www.nyim.hu/bejelentések 

 

felületen,  vagy írásban 

az Önkormányzati 

Hivatalba benyújtva. 

 

http://kornelia.hu/pizzeria-cukraszda/
http://kornelia.hu/pizzeria-cukraszda/
http://kornelia.hu/pizzeria-cukraszda/
http://kornelia.hu/pizzeria-cukraszda/
http://www.nyim.hu/bejelentések
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Receptajánló– Krémlevesek zöldségből 
 

 

 

 

 

 

 

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  

Áprilisi programajánló- Falutakarítás 

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! 

 

 
 

  
 

 

2018. április 28-àn, ahogy 

minden évben, így idén is 

megszervezésre kerül a 

Nagy Nyimi Falutakarítás, 

az Önkormányzat, a 

Siófoki Szakképzési 

Centrum Baross Gábor 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája diákjai 

és a faluban működő civil 

szervezetek közös 

megmozdulásával. 

A résztvevőknek reggelit és 

ebédet biztosítunk. 

A szokásos szemétszedés és 

szecskázás mellett a tervezett 

munkálatokról a következő 

lapszámban olvashatnak 

bővebben. 

Korábbi képek az 

Önkormányzat FB oldalán 

találhatók! 

 

 

 

Készíthetjük: 
brokkoliból, céklából, 

zellerből, stb.  
A lényeg, hogy 4 főre kb. 

25 dkg alap (névadó) 
zöldség, és kb. ⅔ burgonya 
kerüljön bele. Pl.: 4 kicsi 
cékla, 2 nagyobbacska 

krumpli. 
 
 
 

 
 

A fotón sárgaborsó- 
krémleves szerepel 

 

 

 
 

 
 

 
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 zöldségeket 1½ liter vízben 

feltesszük főni, sózzuk, 

borsozzuk, és alaplével, 

leveskockával, vagy ételízesítő 

porral ízesítjük. Amikor 

megpuhult átturmixoljuk. Ha 

kell, utána ízesítjük. Amelyik 

megkívánja, pl. a zeller 

tejszínnel dúsíthatjuk. Szárazon, 

vagy fokhagymás olívaolajon 

megsütött kenyérkockákkal 

tálaljuk. Lehet olajon pirított 

kifli- karika, reszelt sajttal 

megszórva mikróban pillanatok 

alatt megolvasztva, vagy bolti 

leves gyöngy is. 

A fokhagyma krémleves olajon 

megfuttatott áttört fokhagyma, 

só, bors, megszórva liszttel, és 

felengedve vízzel. A burgonya 

krémleves (Parmantier), vízben 

főtt burgonya, ízesítve, áttörve. 

Mindkét utóbbi jó néven veszi a 

tejszínt! 

 

 

 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 a Nyimi 

Kultúrház klubhelyiségében 

(Kisterem). 

Első alkalom 2018.03.24. 
Bővebb információ: 

Foglalkozásvezető és szervező: 

Galambosi Ignác 

(0620/3241040) 

Közérdekű információk  

 

„ÓVODÁBA 

HÍVOGATÓ” 
Nyílt nap a Bóbita 

Óvodában! 

2018. április 17-18-án 

9:30-11-ig  

Óvodai és bölcsődei 

beíratás   
2018. április 24. (kedd)     

8.00 – 17.00 óráig, 

                                              

2018. április 25. 

(szerda) 

 8.00– 17.00 óráig 

Bővebb információ az 

alábbi telefonszámokon 

kérhető: 

06/84 380-048, 

20/2314446 

 

Iskolai beíratás 
(Ságvári Szilády Áron) 

2018. április 12. 

(csütörtök)  

8:00-18:00-ig 

2018. április 13. 

(Péntek)  

8:00-17:00-ig 

Eboltás: 

2018. április 17. 

(kedd) 

16.00-17.00. óra 

között 

Pótoltás  

2018. május 9. (szerda) 

17.30.-18.00.óra között 

szervezetek közös 

megmozdulásával. 

Szeretnénk, ha a falubeli 

lakosok közül is minél 

többen csatlakoznának a 

dolgos kezű önkéntesekhez, 

hogy egy jókedvű munka 

keretében, közös 

összefogással szépítsük 

falucskánkat! 
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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- Egyházi ünnepi alkalmak 

 

 

 

 

 

Húsvéti katolikus szentmise Nyimben: április 02-án (hétfőn) 9.00 órától. 

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános 

választását.  

 A demokrácia alappillére, hogy mindenki él a szavazati jogával, ami megilleti.   Nyimben is 

tegye ezt mindenki, és szavazzon lelkiismerete szerint.  

  

A szavazóhelyiség címe: Nyim, Fő. 65. ( Polgármesteri Hivatal) 

A szavazás ideje: 2018.04.08.  06.00-19.00 óra között 

 

A választással kapcsolatos elektronikus ÜGYINTÉZÉS (átjelentkezés, mozgóurna, 

külképviseleti névjegyzékbe vétel, valamint a folyamatos - választástól függetlenül benyújtható 

kérelmek-, illetve tájékoztatók) a www.valasztas.hu oldalon érhető el.  

 

 

VÁLASZTÁS 2018 

Református húsvéti ünnepi úrvacsorás Istentisztelet: április 1-jén, vasárnap 

14:00 órától a nyimi református templomban; minden érdeklődőt szeretettel hívunk 

és várunk a feltámadás örömünnepén!   

 Húsvéti üdvözlet! 

 
 

 

 
Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket Kívánunk 
a Nyimi Hírlevél 

valamennyi 

olvasójának! 

 

http://www.valasztas.hu/

