
 

Addiktológiai tanácsadás: 

Szenvedélybetegeknek nyújt 

segítséget. 

Mediáció - közvetítés: olyan 

folyamat, mely során a vitás 

feleket - közös felkérésük 

esetén - egy független, pártat-

lan személy (mediátor) segíti 

a közöttük felmerült problé-

mák megoldásában, együtt-

működésük helyreállításában, 

megújításában. 

 

Fogadóóra:  

Nyimben: 

minden kedden 13-14  

óráig 

Ságváron 

minden hétfőn 8-12 óráig, 

illetve minden szerdán  

14-16 óráig  

 

Tel.: 0620/3379548 

0630/628-74-22 

E-mail:  

blilla87@gmail.com 

 

Forduljanak Lillához  

bizalommal! 

A Nyimi Hírlevél Gárdonyi– 

Bojás Lilla Alexandra család-

gondozóval készített interjút. 

 

Lilla 2006 óta  Ságvár Község 

Önkormányzatának munkatársa, 

Nyimet - Irénke néni utódjaként 

- 2009 óta látja el segítő szolgá-

lataival.  Jelenleg Ságváron él,  

számos teendője mellett szabad-

idejét elsősorban pihenéssel 

tölti, de szeret lovagolni, ku-

tyázni. Utóbbira 10 kutyus 

(Csivava Chau-chau, Bissone 

havanese fajták) tulajdonosa-

ként naponta sort is kerít. Emel-

lett minden évben - már hagyo-

mányszerűen - segíti önkéntes 

munkával a nyimi rendezvénye-

ket (pl.: arcfestés, csillámtetová-

lás a nyimi Gyermeknapon, 

Falunapon). 

Családgondozóként Lilla szo-

ciális vagy mentálhigiénés prob-

lémák, illetve egyéb krízishely-

zet miatt segítségre szoruló 

egyének, gyermekek, családok 

számára nyújt felvilágosítást, 

tanácsot, emellett családkonzul-

tációs lehetőséget, segítő be-

szélgetéseket biztosít; különbö-

ző kérelmek, beadványok kitöl-

tését, a szociális étkeztetés 

ügyintézését is segíti. 

Ezen túl,  a nyimi lakosok 

hozzá fordulhatnak olyan, 

ingyenesen igénybe vehető 

speciális szolgáltatásokért, 

melyet a Siófoki Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

biztosít: 

Pszichológiai tanácsadás 

Jogi tanácsadás 

Telefonos készenléti szol-

gálat:  

krízishelyzetekben történő 

azonnali - telefonon nyúj-

tott - segítségnyújtás ta-

nácsadás, vagy tájékoztatás, 

gyermekek, családok, egyé-

nek részére.  

Ügyeleti telefonszáma 

ügyfélfogadási időn kívül, 

hétvégén és munkaszüneti 

napokon is: 

30/955-6260 

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 

Önkormányzati Hírek 

A tartalomból: 

Jó örökbefogadottnak 

lenni... 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    
2017. május  

II. évfolyam IV. szám 

 

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

Lakossági felhívás  
Felhívjuk a Nyimben ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok figyelmét, hogy Nyim Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről  

szóló 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet szabályozza többek között az égetés időszakot 

is:  

Az égetés munkanapon, valamint ünnepnap 

kivételével  

szombaton 16.00 – 19.00- ig végezhető! 
 

Sajnálatos módon rendszeresen tapasztalható a vasárnapi 

pihenőnapon történő avar, és/vagy kerti hulladék szabadtéri 

égetése.  

 

A rendeletben foglaltak be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályainak meg-

sértésének minősül, és önkormányzati hatósági eljárás lefolytatását, valamint közigazgatási 

bírság kiszabását vonhatja maga után.   

A rendelet  ide kattintva letölthető. 

mailto:blilla87@gmail.com
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed1dr0eo1dt4ee9em4cj1cf6cf1ca2cd9cc6i


Évente csak párszor izzik a 
parázs a falu kemencéjében. 
Ebből egy alkalom biztos, hogy 
áprilisban a falutakarítás alkal-
mával történik. Így volt ez az 
idén is. A Faluszépítő Egyesület 
tagjai néhányan most is előrán-
tották a vájlingot a kamrából és 
dagasztották a langalló tésztát, 
mert langallónak sülni kell!  
Számítanak rá a gyerekek. Szor-
gos szervező munka előzi meg 
minden alkalommal ezt a napot, 
a képviselőtestület egyik tagjá-
nak kezében futnak össze a 
szálak. Az hogy legyen kiadós 
reggeli, tápláló ebéd, ez leg-
alább annyira fontos, mint az, 
hogy az elvégzendő feladatok 
számba legyenek véve. Mindig 
van egy kis aggódás, vajon akad
- e olyan gyerek a „Barossban” 

aki rászánja a szombatját arra, 
hogy Nyimben tevékenykedjen? 
És hála Istennek volt. Jöttek 
gyerekek szép számmal, köszö-
net nekik érte, és köszönet a 
tanáraiknak is, akik elkísérték, 
terelgették őket. Mit nyújtott ez 
a nap? Természetesen Nyim-
nek nagyon is sokat. Sok élet-
erős, vidám dolgos szorgalmas 
gyermek látványát, jó volt látni, 
ahogy fegyelmezetten, szorgal-
masan végezték a vállalt felada-
tokat. Kerítést építettek, gallyat 
szecskáztak, árkot tisztítottak, 
fát vágtak, szemetet szedtek 
több helyszínen. Tették mind-
ezt mintegy 60-an. Akkor, 
azon a napon biztos, hogy nem 
állta volna meg a helyét a 
„bezzeg a mi időnkben” kezde-
tű mondat. A gyerekek kitettek 

magukért! A munka után mikor 
már megéheztek, egy lelkes 
támogatónk, Szabó János vállal-
kozó által felajánlott vadhúsból 
főtt pörkölt, majd palacsinta 
csillapította az éhséget, szorgos-
kodott ennek érdekében jó né-
hány asszony a Hagyományőrző 
Egyesület tagjai közül.  
Most nincs ennek „divatja”, -bár 
soha ekkor szükség nem volt rá 
talán, mint most: a közös önkén-
tes munkavégzésnek. Nagyszerű 
kezdeményezés, reméljük, még 
sok-sok évig folytathatjuk, és 
reméljük, hogy elérjük azt is, 
h o g y  a  f e l n ő t t é  v á l t 
„Barossosok”egyszer családjuk-
kal, gyermekeikkel jönnek el 
egy falu-takarítós napra, ha má-
sért nem, hát egy finom langal-
lóért.  

Májusi teendők a kertben 

Szeretettel várjuk a  

következő alkalmakon: 

 

06.03. - Hanga Banda 

07.29. - Dunazug 

08.26. - Magyarhang 

09.16.- Csángálló  

A korábbi rendezvények 

képgalériája az  

önkormányzat facebook 

oldalán tekinthető meg!  

Az Egy VölgyNYIMuzsika  

egy hat részből álló népzenei 

koncertsorozat, pontosabban 

egy úttörő jellegű, komplex  

népművészeti élmény nyújtá-

sára törekvő, interaktív  népze-

ne-, és néptáncbemutató soro-

zat;  mely  a különböző dialek-

tusterületek rövid szöveges 

ismertetésével és  táncházzal 

kiegészítve  egy időben tesz 

eleget a szórakozás, a tanulás, 

a művelődés, a testmozgás, a 

közösségi élményszerzés kö-

vetelményeinek.  (A  rendez-

vénysorozat célja a Kárpát-

medence gazdag folklórkin-

csének  népszerűsítése, egyút-

tal a különböző korosztályok 

Jó örökbefogadottnak lenni…  
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Egy VölgyNYIMuzsika 
és stílusok találkozásának, 

kulturált, értékközpontú, aktív 

szórakozásának biztosítása.) 

A program összeállításakor fő 

motiváció volt, hogy a ma-

gyar folklór elemei  -  a ma 

már nagyvárosokban is elis-

mert, egyetemen oktatott, apró 

falvakból származó dallamok, 

mozdulatsorok, díszes öltöze-

tek (és fentiek harmonizáló 

egysége) - eredeti lelőhely-

ükön, pl.: a vidéki kistelepülé-

seken is újra éljenek: a magyar 

népzene-, és néptánckultúra a 

városi és nemzetközi  színtér 

mellett lokális szinten is is-

mert, elismert és megélhető 

legyen. 

Már a Facebookon is Már a Facebookon is   

elérhetőelérhető  

adásvételi  

csoportunk! 

  

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   
KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

A fagyosszentek elmúltával 

az összes fagyérzékeny virág 

(egynyáriak) a szabadba ke-

rülhet.    

Vízi- és mocsári növények 

ültetése a kerti tó vizébe, 

amely lassanként már felme-

legszik. 

Téli káposztafélék termeszté-

se: minél korábban vetünk, 

annál erősebb lesz a növény a 

tél előtt. 

A vetéssorok közötti talajt 

újra és újra mulcsozni kell, 

így laza marad. Minél na-

gyobb a növény, annál 

többször lehet mulcsozni.  

A mulcsozás helyett a sorok 

közé vethetünk zsázsát, spenó-

tot, retket vagy hónapos retket, 

valamint egynyári fűszernövé-

nyeket. 

A gyomok sajnos ismét erőre 

kapnak. A legtöbb gyomnö-

vényből azonban komposzt 

készíthető. 

Karósbab esetében karónként 

legfeljebb hat szem babot ves-

sünk! 

Időszerű a káposzta, karalábé, 

póréhagyma, saláta és zeller 

kiültetése. Az uborkát, paradi-

csomot és paprikát a hónap 

közepén lehet kiültetni. Az 

érzékeny növényeket ta-

karjuk le fátyolfóliával.  

 

A zellergumó nem fejlődik 

ki, ha a növény csak egyet-

len egyszer is megfázott. 

Hulladék-szállítási 

naptár 

2017. június 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási 

napja 

P= Papír 

M= Műanyag 

Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási 

napja 



  
A zöldségeket alaposan meg-
mossuk, lecsöpögtetjük, a ret-
ket, hagymát és salátát szárvé-
geitől megszabadítjuk, majd az 
összes zöldséget felszeletel-
jük. A salátát inkább kézzel 
tépkedjük, így kevésbé sérül, 
és nem esik hamar össze. 

Egy nagy salátástálba helyez-
zük az összetépkedett saláta-
leveleket, erre kerül a retek, a 
legtetejére pedig a zöldhagy-
ma – ez a saláta már üde szí-
nei miatt is étvágygerjesztő. 
Ízlés szerint gazdagítsuk tá-
lunkat a többi zöldséggel is.  
A majonézt és a joghurtot friss 
reszelt fokhagymával, borssal, 
sóval, borecettel, mustárral 
fűszerezzük ízlés szerint, és 
egy kisebb kancsóba töltjük, 
hogy mindenki maga dönthes-
se el, mennyi öntet kerüljön a 
salátájára. 
Bármilyen hideg étel mellé 
kitűnő, de főétkezések alkal-
mával is bátran asztalra adhat-
juk. Jó étvágyat kívánunk! 

Tímár Szabina állattartó gaz-

da tartják.   

Részvételi díj:   

18.000 Ft/hét  

32.000/2 hét  

Időpontok: 

I. július 10-14. 

II. július 17-21. 

 

Kedvezményeink:-10% test-

vérenként. 

Nyimi gyerekeknek jelentős 

kedvezményt biztosítunk!  

A létszám beteltéig Siófok-

Nyim útvonalon 8 fő szállítá-

sát vállaljuk,  melynek díja 

+4000 Ft/fő/fuvar/5 nap. 

Táborozz velünk! 
Idén is tárt kapukkal várja  a 

környék 5-13 éves csemetéit 

a Csivitelő Napközis Tá-

bor a virágzó Nyimben. 

Ebben az évben is lesz kre-

atív kézműveskedés, lo-

vaglás, állatsimogatás; 

kirándulás, növényisme-

ret, kincskeresés, éneklés, 

táncolás, arcfestés és sok-

sok játék.  

A táborban 07.30-16.30-ig 

felügyeletet és napi 4 étke-

zést biztosítunk. A foglal-

kozásokat Gáll Anna peda-

gógus (ének-zene, néprajz, 

emberismeret) és   

Receptajánló– könnyű vitaminsaláta 
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Királyság!  

Hozzávalók: 
 

1 csomag újhagyma 
    1 csomag hónapos  

retek 
    1 fej friss jégsaláta 

bármilyen zöldség, amit 
kedvelünk (uborka, papri-

ka, paradicsom) 
    4 dl joghurt 
    2 dj majonéz 

    só, bors, fokhagyma, 
cukor, borecet, mustár 

ízlés szerint 

 

Jelentkezni lehet június 20-

ig  a Nyimi Hivatalban, 

Babodiné Csík Beánál 

vagy Gáll Annánál: 

 +36 20/ 458 - 25 - 44, 

galljanna@gmail.com 

Mi már nagyon várunk! 

 

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  

Igaz csak Pünkösdi, de 

nálunk már elevenné vált 

hagyomány. Az idén már a 

9. alkalommal kerül megren-

dezésre, és már évek óta 

nem csak felnőtt királyt 

választunk, hanem kiski-

rályt is. A szokásos asz-

szonytolás, kakaslövés, 

rönkhajítás és teke gurítá-

son túl talán az idén is lesz 

valami versenyszám, ami a 

rekeszizmokat is megmoz-

gatja. Na és persze Nyimben 

nem múlhat el összejövetel 

  

 

 

 

 

 

 

A tavalyi királyválasztóról 

készült fényképek 

itt 

tekinthetők meg. 

hogy ne tömjük meg a ben-

dőnket valami finomsággal... 

 

A rendezvény  

2017. június 3-án szombaton 

lesz megtartva a szokásos  

helyen: a játszótérnél.  

A kora esti órákban népzenei 

koncerten  a  HANGA BANDA 

húzza a talpalávalót,  s ha ma-

rad még erő és nem apad el a 

vállalkozói kedv tánccal zárjuk a 

napot.   

 

A részletekről hamarosan…. 

Nagy nap volt itt Nyimben, 

Gyermeknap volt nàlunk, 

sok kis gyermek s felnőtt 

együtt tette meg a tàvot. 

Tőlük zengett a hatàr,Őket 

vàrta 10 akadàly. 

Volt az úton kincskeresés, 

tapogatàs, màszàs, lógatàs és 

lövészet is,volt nagy erdőn 

jàràs. 

Énekeltek,gondolkodtak 

kaptak pontot érte, a vègén 

pedig pecsètet is nyomtak a 

kezükre. 

A feladat nem volt nehèz, 

ügyes volt az 5 csa-

pat,jutalmat is kaptak 

érte:cukrokat és csokikat.  

A sok néni szorgoskodott, a 

bogràcsban hús rotyogott, 

mellé töltött palacsinta, ez 

került a pocakba. 

Dèlutàn volt arcfestés és 

csillàmtetkó,lovaglàs; 

Kinek volt még kedve 

hozzà,versenyezni is beàllt.   

Este héttől Tini-Diszkó zàrta 

le e szép napot, mindenkinek 

köszönjük,h ogy velünk 

együtt mulatott! 

http://gmail.com/
https://www.facebook.com/pg/nyimkozsegonkormanyzat/photos/?tab=album&album_id=268650920151290


www.nyim.hu 

Egyházi hírek– Mit ünneplünk Pünkösdkor?  

 Oldal 4. 

Pünkösd havának májust nevezik, ám magát a pünkösdöt,- mozgóünnep lévén- idén június 4-5

-én ünnepeljük. A pünkösdi hagyományok, mint néphagyományaink általában, keresztény és 

ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. 

A húsvét utáni negyvenedik nap áldozócsütörtök, mely Jézus mennybemenetelének ünne-

pe, az ötvenedik nap pedig pünkösd, amely napon a Szentlélek leszállt az apostolokra, akik 

ennek következtében különféle nyelveken kezdtek beszélni, az összesereglett, csodálkozó 

népből ki-ki a maga nyelvén hallotta a prédikációt. Közülük,  ennek hatására sokan megke-

resztelkedtek, ekkor alakultak az első keresztény közösségek, így 

a pünkösd az egyház születésének ünnepepünkösd az egyház születésének ünnepe  is.  

Sok helyen tartottak ezen a napon búcsújárást, a legjelentősebb és 

legismertebb pünkösdi hagyományok közé tartozik a máig is élő 

búcsújáróhely Csíksomlyó, mely az utóbbi években nem csak 

keresztény, de összmagyar zarándokhellyé is vált.  

 

Forrás: anyanyelvapolo.hu 

A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

Hittantábor kicsiknek 
„Szentek legyetek, mert én szent 

vagyok!”(1 Pét 1,16) 

 

Téma: A szentségek Hely-
szín:  Galerius Vendég-

ház (8600 Kiliti, Asztalos 
u. 3.) Ideje: július 10-14., 

naponta 8:00-15:30 óráig  
Táborozó profil: Várunk 
mindenkit 6 éves kortól, 
diákokat, fiatalokat, mi-
nistránsokat, a hittanosain-
kat.   
Jelentkezési határidő: 
június 16. (péntek) jelent-
kezési lap itt Költség: 
8000 forint, mely tartal-
mazza a programokat, 
utazást, belépőket, tízórait, 
ebédet, uzsonnát.  
Adományt: (élelmiszer, 
gyümölcs, alapanyagok a 
kézműves foglalkozáshoz) 
szívesen fogadunk.  

Érdeklődni: Hunyadi 

Lászlónál (30/253-2244). 

BÜSZKESÉGPONT– szoboravató 

KÖSZÖNTJÜK  

BALLAGÓ  

KÖZÉPISKOLÁSAINKAT 

 

Babodi Màté  

Kubik Alexandra 

Paska Adrienn  

Sebők Boldizsàr 

Weifenbach Krisztiàn  

„Nézz vissza most egy 

percre, nézz az útra 

Nézd meg, mit tett, mit 

alkotott a munka, 

Nézz vissza…aztán ismét 

csak előre, 

S indulj tovább az alkotó 

jövőbe.” 

(Kiss Jenő)   

2017. június 4. pünkösdvasárnap: nyimi református templom, ünnepi úrvacsorás istentisz-

telet 1400 óra 

2017. június 5. pünkösdhétfő: római katolikus szentmise 9
00

 óra 

Egyházi ünnepi alkalmak  

http://www.szentkilit.hu/dokumentum/2017/2017-napkozis-jelentkezes-lap.doc
http://www.szentkilit.hu/dokumentum/2017/2017-napkozis-jelentkezes-lap.doc

