
 

Korábbi lapszámunkban már 
b e s z á m o l t u n k  a 
„Büszkeségpont” 1956-os 
emlékmű  terveiről, melynek 
felállítása még az év első felé-
ben megvalósul, és ezzel 
együtt elkezdődik a „Patak 

park” kialakítása is.  
 
Több pályázaton indultunk, 
az hogy melyiken nyerünk az 
a jövő kérdése. (Pályáztunk 
többek között, a rendelő fel-
újítására, mulcsozó berende-
zésre, a Hagyományőrző 
Egyesülettel közösen a Ját-
szótér mögötti park kiépítésé-
re, a könyvtárba számítógé-
pekre és tabletekre. 
 
A hagyományos rendezvé-
nyeinket további eggyel bő-
vítjük,  ugyanis a Halmos 

Béla Program keretein belül 
sikerrel pályáztunk, ezáltal 
egy 6 alkalmas népzenei fesz-
tivált tudunk megtartani.  

 

Nem állunk meg!  

Folytatjuk a megkezdett 

munkát!  
 

Nyimi Hírlevél: A 2017. évi 

költségvetés elfogadása után 

kérdeztük Pistár Péter polgár-

mestert, mik a tervei az idei 

fejlesztésekre vonatkozóan? 
Pistár Péter polgármester: Vis 
Maior pályázaton nyert a tele-
pülés több,  mint 28 millió fo-
rintot, amit a három híd felújí-

tására és újjáépítésére, utak 
helyreállítására fordítunk a köz-
beszerzések lebonyolítását kö-
vetően. 
Mezőgazdasági közmunkaprog-
ramot folyatatjuk 14 fővel. En-
nek keretén belül újjáépítettünk 
már 2db 6mx20m fóliát, és 
emellé építünk plusz 3db 
ugyanilyen méretűt. A folyama-
tos nedvességellátás biztosításá-
ra automata öntözőrendszer 
kerül kiépítésre. 
Még ebben az évben szeretnénk 
a Kultúrházat befejezni, a szín-

padi függönyöket is beszerezni. 
Folytatjuk a konyha kialakítá-

sát, az idei költségvetésben az 
álmennyezet, valamint az elő-

tétfalak kialakítása szerepel.  
A Hűtőház és a tápoldatozó 

berendezés épületének burko-
lása terveink szerint megvalósul 
az idén.  

Külön öröm számunkra, 
hogy újabb vagyontárggyal 
bővítettük az önkormányzat 
vagyonát,  tavaly decem-
berben.  
A közmunkaprogramhoz 
kapcsolódóan vásároltunk a 
Kossuth utcában egy házat. 
Ennek újítgatását, állag-
megőrzését megkezdtük,  a 
későbbiekben Tájház kiala-
kítását tervezzük.  

Szintén még ebben az esz-
tendőben szeretnénk  a te-

mető körbekerítésének 
befejezését, továbbá lecse-

réljük a régi elavult sze-
méttároló rendszert. 
A Könyvtár festése sem 
tűr halasztás, ezt is az idei 
terveink között szerepeltet-
jük.  

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    
2017. március  

II. évfolyam II. szám 

 

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

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
Március 15. Amint kimondjuk, ahogy készülünk erre az ün-

nepre, valahogy átjár minket is az a hazafiasság érzés, amit 

genetikusan hordozunk már magunkban 1848 óta.  

Minden évben készülünk, szervezünk, tesszük ezt azért, hogy 

itt helyben is minél többen átérezhessük azt a lelkesedést, amit 
a márciusi ifjak örökségként hagytak ránk.  

De vajon leszünk -e elegen, akik a szőlőhegyi metszési mun-

kák, vagy a tavaszi nagytakarítás helyett egy rövidke pillanatra megállunk, ünneplőbe öltö-

zünk, és megemlékezünk? Mindig örömmel tölt el, amikor azt látom hogy igen, sokan vol-

tunk!  

De miért is tegyük ezt? A múltba nézés valóban előre visz minket a jövő felé? Igen! Akkor 

mindenképpen, ha nem csak nézünk a múltba, hanem látunk is, és észrevesszük üzenetét! 

Talán ma nem a klasszikus értelemben vett szabadságért kell harcolnunk, hanem küzdenünk 

kell a közösségünkért, azért hogy merjünk hinni az álmainkban, merjünk hinni abban, hogy 

van közös jövőnk. Az emlékezés pillanatiban segítségünkre voltak a Ságvári Szilády Áron 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, valamint a Rokolya citerazenekar. 

Ezúton is: Köszönjük!  



A DRV Zrt. tájékoztatása 

szerint, 2017. év elején mó-

dosítja számlázási rendjét a 

részszámlákat is fogadó 

állandó lakossági felhaszná-

lóknál. 

A számlázási rend tervezett 

módosításával – több ma-

gyarországi víziközmű-

szolgáltató mintájára – a 

DRV Zrt. is kéthavi szám-

lázásra tér át, hogy a szám-

lázás ritkításával megtakarí-

tott költségeket, a szolgálta-

tás folyamatos fejlesztésére 

fordíthassa, a lakosság 

egészséges ivóvízzel történő 

ellátásának, valamint a 

szennyvízelvezetés és -

tisztítás zavartalanságának 

folyamatos biztosítása érde-

kében. 

A számlázási rend módosí-

tása után a felhasználók 

továbbra is szabadon beje-

lenthetik vízmérőállásai-

kat, és lekérdezhetik folyó-

számla egyenlegüket.  

A társasági honlapon 

(www.drv.hu) lehetőség 

van előzetes díjkalkuláció-

ra is, aminek segítségével 

tájékozódhatnak a kéthavi 

számlázás esetén egy ösz-

szegben fizetendő díjakról. 

A számlázási módosítás kez-

detekor ismételt tájékoztatást 

fog adni a Társaság. 

  

Amennyiben kérdés merülne 

fel, a DRV ügyfélszolgálatán  

a 40/240-240-es ingyenesen 

hívható telefonszámon, vagy 

az ugyfelszolgalat@drv.hu 

elektronikus levélcímen vár-

ják a lakosok megkereséseit

– áll a Társaság honlapján. 

Márciusi teendők a kertben 

Meghívottaink visszajelzései 
alapján mindenki nagyon jól 
érzete magát, akadt olyan 
vélemény is, „kár, hogy egy 
évben csak egyszer van Nő-
nap…” Nőnapi bál valóban 
csak egyszer van egy évben 
Nyimben, de rendezvényeink  
minden hónapban várják az 
érdeklődőket! Külön öröm 
számunkra, hogy vendégein-
ket egyre szélesebb körből 
üdvözölhetjük, hiszen most 
is számos siófoki,   és Tolna 
megyei bálozó kapcsolódha-
tott ki nálunk szombat este.  
 
Képgalériánk az alábbi linken 
tekinthető meg: 
https://www.flickr.com/photos/
zolka/sets/72157677850891914/ 
 

Március 11-én szombaton a 
nyimi Kultúrházban köszön-
töttük a Hölgyeket.  

Pistár Péter polgármester 
megnyitójában a női lélek 
rejtelmeire hívta fel a figyel-
met, hangsúlyozta, az igazi 
nőnek csak a szemét nézd, és 
azt sem kívülről, hanem a lel-
ke felől. Először meg kell 
érezni a lelkét! Férfitársai fi-
gyelmét felhívta, ahhoz, hogy 
egy nő ragyogjon, olyan férfi 
kell, aki ragyogtatja! Óvják, 
kényeztessék hát a szeretett 
Nőt, de ne csak egy nap, ha-
nem az év minden napján! A 
köszöntőt követően a kapolyi 

néptáncegyüttes,  valamint a  

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt. 
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Nőnapi bál beszámoló 
siófoki C&M Stúdió táncosai 
kápráztatták el a zsúfolásig 
megtelt Kultúrház vendégeit.  
 

A színvonalas műsor után a 
Hölgyeket egy szál virággal, 
valamint  egy finom vacsorá-
val lepték meg a férfiak, majd 
kezdetét vette a mulatság. Az 
Ikarusz Zenekar húzta a talp-
alávalót egészen hajnalig.  
 

Már a Facebookon is Már a Facebookon is   

elérhetőelérhető   

adásvételi  

csoportunk! 

  

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   

KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Időszerű a téli takarók, rőzse, 
szalma eltávolítása. Az elfek-
tetett magas törzsű rózsákat 
kitakarás után hagyjuk né-
hány napig még a földön mie-
lőtt felállítanánk és karóhoz 
rögzítenénk. Metsszük meg 
rózsáinkat: az alacsony bo-
korrózsát egyharmadára, a 
parkrózsákat felére vágjuk 
vissza, a hajtásnövekedéstől 
függően. A futórózsán ritkító 
metszést végezzünk! Végül  
permetezzük meg őket a fer-
tőzésveszély megakadályozá-
sa  miatt. Kedvező időjárás 
esetén  elvégezhetjük a téli 
lemosó permetezést is. 

A korán nyíló virágos cserjék-

ből pár ágat hajtathatunk a 

meleg szobában előrehozva a 

tavaszi színeket, élményeket, 

hangulatot.  
Ültessük el a magokat és a 

palántákat az üvegházban: 

(paradicsom, paprika, uborka 

stb.) 

Napos időben szellőztessük a 

fóliával védett melegágyat és 

az üvegházat! 

Jó időben, ha szikkadt a föld, 

kezdjük el a kiültetést a sza-

badba (répa, retek, hónapos 

retek) az előkészített talajba. 

 

Pázsitjaink gyepszellőzteté-

sét, és trágyázását is ezen 

időszak alatt célszerű elvé-

gezni. 

Javíthatjuk a talaj minőségét 

komposzttal, vagy műtrágyá-

val. 

Hulladék-szállítási 

naptár 

2017. április 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási 

napja 

P= Papír 

M= Műanyag 

Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási 

napja 

mailto:ugyfelszolgalat@drv.hu


Elkészítés 

A tojásokat keményre főzzük.

(forrástól számított 10 perc 

alatt) 
A vajat habosra keverjük. 

A tojásokat megpucoljuk és az 

aljukat levágjuk, a sárgájukat 

kiszedjük. 

Amikor a sárgája már langyos, 

villával összetörjük és a vajjal 

jól kikeverjük. 

 

Hozzáadjuk a majonézt és a 

fűszereket ( só, mustár bors ) 

és jól összedolgozzuk. 
A kapott masszát visszatöltjük 

az üregekbe és a megtöltött 

tojásokat egy tálra helyezzük a 

levágott felükkel lefelé. 

A bevonathoz elkészítjük a 

sűrű tartármártást és a tojások-

ra öntjük. 

Hűtőben 10-12 órát állni 

hagyjuk. 

Franciasaláta ágyon tálaljuk! 

 
A húsvéti ünnepi asztal elen-

gedhetetlen kelléke!  

 

Honlapunkon keresztül 

igyekszünk megszólítani a 

Nyimben letelepedni, vala-

mint az aktív kikapcsolódás-

ra vágyókat is, célunk, hogy 

minél szélesebb körben meg-

ismerjék településünk nevét, 

és jó hírét vigyék szerte a 

világban. Ennek érdekében 

az oldal már angol nyelven is 

elérhető. 

Reméljük, a weboldal  elnye-

ri tetszésüket! 

 

Örömteli nézelődést,  

olvasgatást kívánunk!  

Megújult a honlapunk 
Örömmel tájékoztatjuk 

Olvasóinkat, hogy Nyim 

Község Önkormányzatá-

nak hivatalos weboldala 

a  www.nyim.hu meg-

újult, modernebb arcula-

tot kapott. 

A frissítéssel elsődleges 

célunk a közérdekű tájé-

koztatáson túl, hogy láto-

gatóink egy valóban infor-

matív, színes, és könnyen 

használható oldalról tájé-

kozódhassanak az önkor-

mányzati hírekről, esemé-

nyekről.  

Receptajánló– casino tojás 
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Nyertes pályázataink 

Hozzávalók / 2 adag 

 

A tojáshoz 

4 db tojás 
4 dkg vaj 

0.5 kk fehér bors 

0.5 kk só 

1 kk mustár 

1 ek majonéz 

 

A bevonathoz 

2 ek majonéz 

1 ek tejföl 

só ízlés szerint 

1 kávéskanál mustár (ízlés 
szerint) 

0.25 kk citromlé 

3 csipet cukor 
 

www.nyim.hu 
 

Tisztelt nyimi lakosok! 

 A közvilágítás  

meghibásodásával  

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  

hivatalnyim@gmail.com  

címen. 

A meghibásodást az új 

weboldalon is lehetőség 

van jelezni a 

"bejelentések" menüpont  

alatt. 

A bejelentés minden 

esetben az utca, és ház-

szám megadásával  

lehetséges. 

Örömhírrel szolgálhatunk 

valamennyi nyimi lakos 

számára, hiszen két sikere-

sen zárult pályázat megva-

lósításába vághatunk bele 

hamarosan.  

 

A Nyimi Hagyományőrző 

és Kulturális Egyesü-

let  sikeresen pályázott az 

Önkormányzattal együttmű-

ködve a Nemzeti Kulturális 

Alapnál Népzenei pályáza-

ton, amely keretében 6 alka-

lommal kerül megrendezésre 
Nyimben népzenei koncert, 

amely táncházzal zárul.  

Ennek a programsorozat-

nak a keretében kicsit kö-

zelebb kerülhetünk az igazi 

népzenéhez. A rendezvé-
nyek részletes programjá-

ról hamarosan külön tájé-

koztatást nyújtunk.  

A másik sikeres pályázat 

szintén közös munka ered-

ménye, amely ezúttal nem 

csak a Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület és az Ön-

kormányzat közreműködésével, 

hanem egy megelőző közösségi 
tervezés segítségével részesült 

pozitív elbírálásban. 

 

Ennek keretében a játszótér és a 

Patak közötti zöldterület újul-

hat meg, fákat ültethetünk, 

Petanque pályát építhetünk, 

tűzrakó helyet alakíthatunk 

ki,  ez által bővülhet a közösség 

által birtokba vehető terület.  

A pályázat megvalósítása az őszi 
időszakban történhet, amihez 

sok szorgos kézre számítunk!   

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 

Közérdekű információk 
 

Általános iskolai  
beirtások időpontja: 
2017. április 20-21. 

Óvodai beiratkozás  

2017. április 25. és 26. 

Nyílt nap:   április 21. és 21. 

délelőtt. 

Eboltás  

2017. április 11.  

16-17-ig. 

Pótoltás  

2017. május 10. 

17-18-ig. 

http://gmail.com/


www.nyim.hu 

Egyházi hírek– húsvéti népszokások 

 Oldal 4. 

A Húsvétot megelőző Nagyhét a Nagyböjt utolsó hete. Nagycsütörtökön  a harangok elné-
multak -Rómába mentek-, a szertartásokra a gyerekek gonoszűző kerepléssel hívták az embere-
ket, amiért aztán tojást kaptak jutalmul. Ezt a napot „zöldcsütörtöknek" is szokták nevezni, 
mert ilyenkor az asszonyok, hogy jó termés legyen az évben, spenótot vagy csalánt főztek. 
 
Nagypéntek Jézus halálának a napja, a legnagyobb gyász és böjt ideje. Ezen a napon tiltották a 
földműveléssel és állattartással kapcsolatos munkákat is. A nőknek kenyeret sütni és ruhát 
mosni sem volt szabad. A víznek mágikus, termékenységi erőt tulajdonítottak és úgy vélték, ha 
valaki nagypénteken napfelkelte előtt megmosakodik a folyóvízben, akkor elkerülik a betegsé-
gek. Gyakran még az állatokat is megmosdatták, vagy legalábbis megitatták a hajnali vízzel. 
 
Nagyszombat jellegzetes szertartása a tűzszentelés. Ekkor a templomokban az előző évi szen-
telt barkával csiholnak tüzet és ezzel gyújtják meg a húsvéti gyertyát. A Vendvidéken máig élő 
népszokás a nagyszombati tűzgyújtás: a falvakban óriási tábortüzeket raknak és itt találkozik a 
falu apraja-nagyja: iszogatnak, beszélgetnek és ágyúcsővel durrogtatnak. 
 
Húsvétvasárnap Jézus feltámadásának az ünnepe. Véget ér a böjt, ismét lehet húst enni –innen 
származik a magyar elnevezés: Húsvét. A néphagyomány szerint ezen a napon piros tojást tet-
tek a mosakodó vízbe, hogy egész évben egészségesek legyenek. Ilyenkor szentelik meg a ke-
nyeret, kalácsot, tojást és sonkát, melyet az utolsó falatig el kell fogyasztani, nehogy balszeren-
cse érje a házat. Ugyancsak húsvét vasárnap reggeli szokás a határ megkerülése (határjárás, 
határkerülés) és a zöldág-járás. 
A munka Húsvétkor is tilos volt, az asszonyok nem varrtak, nem sepregettek, még az állatokat 
sem hajtották ki a legelőre. A böjti időszak után viszont újra szabad volt a tánc. 
A Húsvéthétfőhöz kapcsolódó legismertebb népszokás a locsolkodás a víz mágikus, tisztító 
erejébe vetett hiten alapul. Az öntöző/vízbevető/vízbehányó hétfő elnevezés utal arra a szokás-
ra, amikor még a fiúk a lányokat a kúthoz vitték és ott vödörszám locsolták őket tiszta vízzel. 

Forrás: www.itthon.hu 

Munkaszüneti ünnep nagypéntek 
Az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította nagy-

pénteket, így idén április 14-től négynapos munkaszüneti 

ünneppé válik a húsvét.  

 

A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek, 
amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszt-

haláláról és temetéséről emlékeznek meg – emlékeztetnek az 

előterjesztők indítványukban, hozzátéve, a munkaszüneti nap 

nagypéntek méltó megünneplését segíti elő.  

A Ház a munka törvénykönyve mellett további négy jogszabály-

ban rögzítette az új munkaszüneti napot, amivel Magyarorszá-

gon 11 olyan munkaszüneti nap lett, ami hétköznapra esik/eshet: 

január 1.; március 15.; nagypéntek; húsvéthétfő; május 1.; pünkösdhétfő; augusztus 20.; október 

23. ; november 1.; december 25.; december 26. 

Egyházi ünnepi alkalmak Nyimben 

A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

Harisnyavirág készítésére 

felveszem a 
rendeléseket. 

C s e r e p e s e k 

2300-3000. -  

Ft. Nagyságtól 

függ. Szálas 

virágok és 

csokrok is kaphatóak.  

É r d e k l ő d n i :  

ancsa180@citromail.hu, 

vagy facebookon: Bíró 

Annamária néven lehet. 

*** 
Góliát fürjtojásra előjegy-

zést felveszek- keltetni 

való. Postázást is vállalok! 

Érd :06205901445  
 

 

 

 

 

 

 

*** 

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! 

 

A hirdetések tartalmáért 

felelőséget nem vállalunk! 

Református Istentisztelet Úrvacsora osztással:  

Húsvét vasárnap (április 16.) 14.00 órai kezdettel a nyimi református  

templomban  

 

Római katolikus ünnepi szentmise: 
Húsvét hétfőn (április 17.) 09.00 órai kezdettel a nyimi katolikus templomban  

ADOK-VESZEK! 


