
 

ramok nélkül. Külső helyszí-
nen valósul meg a véradás, 

kugliverseny, lesz ugrálóvár, 

és lovaglási lehetőség is.   
A színpadnál az ünnepélyes 

megnyitó után magyar nép-

dalokat, valamint fúvós  duó-

koncertet hallgathatunk meg, 
és a Nyimi Kutyás és Lovas 
Egyesület  kutyás bemutató-

ját tekinthetjük meg kora dél-
után.  
Sztárvendégekben sem szen-
vedünk hiányt idén sem! 
15:30– tól a Dunazug Együt-

tes lép színpadra az Egy 

VölgyNYIMuzsika rendez-
vénysorozat 3. népzenei kon-
certjével és táncházzal, 17.00. 

órától pedig A Jó Laci Be-

tyár húzza a talpalávalót. 

18:00 órától polgármesteri 

elismerések átadása, és 
eredményhirdetés követke-
zik, 18:45-től az X-Press 

TSE lép fel akrobatikus rock 
& roll és pom-pom táncokkal, 
majd a Pannon Grass Együt-

tes szórakoztatja a közönsé-
get. Az esti tombolasorsolás 
után kezdetét veszi az utcabál 

a Fox Együttessel, 22:00 

órától pedig a nap zárásaként 
tűzijátékban gyönyörködhe-
tünk! 

Szeretettel várjuk az  

érdeklődőket! 

A részletes program az  

5. oldalon tekinthető meg! 

Falunap– faluünnep…  
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy 
egész évben talán ezt várjuk a 
legjobban. Ez az az alkalom, 
amikor összegyűlnek a falu la-

kosai, hogy megálljanak egy 
pillanatra a napi rohanásban, és 
örüljenek egymásnak, viszont-
lássák a rég elvándoroltakat, 
vendégül lássák a vidéki roko-
nokat, élvezzék ezt az egy na-
pot, ami itt, és most csak Nyim-
ről szól.  
A falunapok megszervezése, 
lebonyolítása mondhatni ember-
próbáló feladat, hiszen   egy 
napba kell sűríteni mindent tar-
talmat. A falunap legyen érték, 
értékes programokkal. A falunap 
legyen szórakozás, vidámsággal, 
mulatsággal. A falunap szóljon a 
fiataloknak, és szóljon az idő-
sebbeknek is egyszerre. A falu-
nap szóljon Nyimről, de ne csak 
a Nyimieknek. Mutassuk meg, 
hogy  ez az apró kis település mi 
mindenre képes; a sok szorgos 
kéz munkáját, az összefogás 
erejét, a tenni akarást megiri-
gyelhetné bármelyik nagyváros 
is! 
Az idei program a már messze 

földön híres nyimi langallós 

közös reggelijével indul reggel 
7:00 órától, majd még a nagy 
meleg előtt a férfi focimérkőzé-

sekkel folytatódik.  

9:00 órától a sütisütő verseny 
nevezése veszi kezdetét, vala-

mint szintén 9:00 órától 

ebédig A NyiMini– családi 
délelőttön mérettethetik 
meg magukat a versenyzők,  
ahol a tavalyi nagy sikerre 

való tekintettel idén is lehet 
egyéni és családi verseny-
számokban indulni. Az állo-
másos akadálypályán játé-
kos és ügyességi feladatok-
kal várjuk a résztvevőket. A 
feladatok teljesítését értékes 
fődíjakkal jutalmazzuk, az 
egyéni győztes nevező 

Sobri Jóska Kalandpark 
belépőt, a legügyesebb csa-
ládi nevező pedig Galerius 

Fürdőbelépőt nyerhet. Ter-
mészetesen gondoltunk 
azokra is, akik kevésbé aktí-
van töltenék a délelőttöt, a 
faluközpontban egészség-
ügyi szűrővizsgálatok, a 
Ságvári Takarékszövetkezet 
standja, rendőrségi aka-
dálypálya, babasarok, arc-
festés, és megannyi érdekes 
program várja az érdeklődő-
ke t .  11 :0 0  ó ra  a 

Calibrásoké lesz a fősze-
rep, hiszen idén VII. alka-
lommal találkoznak Nyim-

ben az Opel Calibra rajon-
gók. A nótaszóval kísért 

ebéd, majd a sütisütő ver-

seny eredményhirdetése 
után nagysikerű Habparty 

veszi kezdetét.  
A délután sem marad prog-

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 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    
2017. július 

II. évfolyam VI. szám 

 

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

Vedd a nyimit!  

  Nyim Község Önkormányzatánál saját  

 termesztésű  zöldségek kaphatók 

 
Paradicsom       300.- Ft/kg 
Uborka        200.- Ft/kg 
Hegyes- erős paprika      70.- Ft/db 
Tv. Paprika       300.- Ft/kg 
Almapaprika(csemege, csípős)   500.– Ft/kg 
Zöld paprika (enyhén csípős)    700.– Ft/kg 
   

Az árak a piaci  
viszonyok, és a  

terméshozamtól függően 
változhatnak! 

 

Érdeklődni az Önkor-

mányzatnál lehet  

munkanapokon 

 8-15 óráig!  



 Ismét egy nagyszerű népzenei 
kalandozásban lehet részünk az 
"Egy VölgyNYIMuzsika" 
programsorozatnak köszönhető-
en. Ezúttal a  Pilis - Dunakanyar 
kistérség és a szentendrei -
sziget térségéből érkező Duna-
zug együttes lesz segítségünkre 
a kalandozásban. A zenekar 
jellemzően táncházi zenekar, de 
ünnepeken is rendszeresen mu-
zsikálnak.  
Kezük alatt Dunántúltól Mold-
váig számos tájegység zenéje 
szólal meg különböző hangsze-
relésben, a vonós-cimbalmos 
zenekartól a tamburazenekaron 
át, egészen a moldvai (furulya- 
hegedű- koboz- dob) felállásig. 
Mintegy 15 féle hangszer segíti 
őket ebben. Sikerrel szerepeltek 

2005-ben Brüsszelben, a Ma-
gyar Bálon, a 2006-os Új élő 
népzene 12. című lemezen és 
2008-ban Barcelonában, a Ma-
gyarok házában. 
Fontos célt tűztek maguk elé, 
amely nem más, mint a lakó-
helyük környezetében, a tánchá-
zi hagyomány meghonosítása - 
ami több településen meg is 
valósult (Szentendre, Leányfa-
lu, Pilisborosjenő, Szigetmo-
nostor) -, s ezen keresztül minél 
több aktív résztvevő megnyeré-
se a magyar  népzene és a ma-
gyar kultúra ügyének. 
Ezzel a célkitűzéssel érkeznek 
hozzánk is, hogy az  "Egy 
völgyNYIMuzsika" programso-
rozat következő koncertjén nem 
csak a fülünkre hanem a lá-

bunkra is hassanak, hiszen nem 
csak az egyes tájegységek zenéi-
vel, hanem a táncaival is ismer-
kedhetünk, sőt a táncoslábú, 
vállalkozó kedvű közönség akár 
kis is próbálhatja a táncokat.  

A Dunazug Együttes a  

július 29-i falunapon 15:30-

tól lép színpadra!  

Júliusi teendők a kertben 

Ezen a nyáron is megtelt gyer-
mekkacajjal a Nyimi Kultúrház 
a Nyimi Hagyományőrző Egye-
sület és Nyim Község Önkor-
mányzata szervezésében zajló 

II. Csivitelő Napközis Tábor 
idejére. A falu és a környék 
természeti szépségeire és a helyi 
állattartás megismerésére épülő 
napközis tábor során minden 
résztvevő megtalálta az őt feltöl-
tő kikapcsolódási formát. A 
reggelivel, énekes foglalkozás-
sal kezdődő napok (Július 10-21 
hétköznap) kirándulással folyta-
tódtak, melyek célja általában 
egy-egy nyimi család, és az 
általuk gondozott állatok meglá-
togatása volt. Az állatokhoz 
kapcsolódó elméleti ismeret-

Egy VölgyNYIMuzsika– Dunazug Együttes  
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Csivitelő Tábor Nyimben 
szerzést állatsimogatás és etetés 
követte, így a gyerekek testkö-
zelből találkozhattak nyuszik-
kal, cicákkal, kaméleonokkal, 
kutyákkal, malacokkal, kecs-
kékkel, juhokkal. A gyerekek a 
hét során a Nyimi Lovas- Ku-
tyás Terápiás Egyesület Lovar-
dájában is jártak, ahol lovakkal, 
a lótartással járó feladatokkal 
ismerkedhettek, majd lovagol-
hattak. A kincskereső túrák 
során a lelkes gyerekcsapatok 
játékos feladványok megoldá-
sával finomságokhoz juthattak. 
Az általánosnak mondható elé-
gedett jókedvhez a napi négy 
étkezés ízletes ételei is hozzájá-
rultak; az idei kedvenc a cse-

Mind az őszi, mind a tavaszi 

ültetésű fokhagyma szinte 

egyszerre, július első felében 

érik. Ennek kezdetét a levelek 

sárgulása jelzi, melyek hama-

rosan elszáradnak. Ezután 

következik a szedés, melyet 

ásóval végezzünk. A felsze-

dett fokhagymát először rend-

re rakva szárítsuk, utána tisz-

títsuk meg – a pikkelyszerű 

borító- és a lombleveleket 

távolítsuk el. Füzérbe fonva, 

száraz helyen taroljuk. Mit 

ültessünk a felszedett fok-

hagyma helyére? Ültethetünk 

például céklát, karalábét, édes-

köményt, kínai kelt is és téli/

fekete retket.  A pázsitot rend-

szeresen nyírjuk, ügyelve 

azonban arra, hogy a vágás 

magasságát magasabbra állít-

suk, így a fűszálak hosszabbak 

maradnak a csapadékmentes 

napokban-hetekben. A gazda-

gabb termés érdekében kéthe-

tente pótoljuk a paradicsom 

és a paprika számára szüksé-

ges tápanyagokat. Az elvirág-

zott levendulát vágjuk vissza, 

hogy tömött és bokros marad-

jon. Ügyeljünk arra, hogy az 

idősebb, fás részekbe ne 

vágjunk bele! 

Július a forróság, és a beta-

karítás hónapja.  

Gondoskodjunk kamránkról 

és hűtőládánkról már most 

télire! Ilyenkor készülnek a 

finom lekvárok, dzsemek, 

savanyúságok, és a fagyasz-

tóba is ilyenkor kerül a leg-

t ö b b 

i d é n y -

zö ldség 

a kert-

ből.  

Hulladék-szállítási 
naptár 

2017. augusztus 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási napja 

P= Papír; M= Műanyag; Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási napja 

megekukorica, és a kakaós 
csiga lett.  Az ebédet minden 
nap mesés-játékos Csendes 
Pihenő követte; a délutánok 
szabad játék, közös játék, 
éneklés és kreatív alkotás 
váltakozásával, vidám uzson-
nákkal teltek. A szervezők és 
segítők a két hét során több 
köszönőlevél és rajz boldog 
tulajdonosai lettek, a tábor a 
gyerekek „Jövőre is jövünk, 
mindenképpen!” búcsúkiáltá-
saival zárult. Úgy legyen, 
várunk Titeket!  
 
Mindenkinek köszönjük a 
részvételt és köszönünk min-
den kapcsolódó segítséget!  

Már a Facebookon is Már a Facebookon is   

elérhetőelérhető  

adásvételi  

csoportunk! 

  

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   
KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=489059
http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=537053
http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1087064
http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=539118
http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=539118
http://hobbikert.hu/temak/gyep.html
http://hobbikert.hu/temak/paradicsom.html
http://hobbikert.hu/magazin/9-betegseget-is-eluz-a-levendula.html


Elkészítés  

A 6 tojásfehérjét 20 dkg cu-

korral gőz felett felverünk. 

Levéve a tűzről belekeverjük a 

sárgáját, 1 csomag vaníliás 

cukrot, 3 csomag puncsízű 

pudingport. Előmelegített sü-

tőben készre sütjük a tésztát.  

 

Ha kihűlt, elkészítjük a mázat: 

20 dkg Rama margarint 15 

dkg porcukorral kikeverünk, 

beleteszünk a 3 tojássárgáját 

és 0.5 dl rumot, kakaót ízlés 

szerint. 

A mázat a tészta tetejére rak-

juk.  

3 tojásfehérjét gőz felett 15 

dkg porcukorral kemény hab-

bá verünk. 

Még melegen a süti tetejére 

rakjuk. 

Tetejére csoki mázat öntünk. 

 

Zemmel Melinda receptje   

 

ellen védő ruházat viselése is. 

A kávé, az alkohol, a magas 

koffein és cukortartalmú üdí-

tők és zsíros ételek fogyasztá-

sa szintén megterhelheti a 

szervezetet– hívják fel a figyel-

met a szakemberek.  Hőségria-

dó idején a napi ajánlott 1,5-2 

liter folyadéknál jóval többre 

van szükségünk. Lehetőség 

szerint 11 és 15 óra között ne 

tartózkodjunk a tűző napon, 

igyekezzünk árnyékban ma-

radni a legmelegebb órákban, 

és kerüljék a megterhelő fizi-

kai munkát. Ha odakint forr a 

levegő, menedéket nyújthat 

Ha végre itt a nyár... 
Az idei nyáron is bőven 

kijutott a hőségriadókból. 

Egymást érik a figyelmezte-

tő jelzések.   A meleg az 

autósokra is kedvezőtlen 

hatással lehet, így felhívták 

a figyelmet a vezetés közbe-

ni fokozott óvatosságra. A 

vízparton nyaralók napozás 

után lehetőség szerint hűt-

sék le magukat, mielőtt a 

vízbe mennének, ne ugorja-

nak a vízbe felhevült testtel. 

Külön kiemelendő a foko-

zott folyadékbevitel, vala-

mint napvédő készítmények 

alkalmazása, illetve a leégés 

Receptajánló– Puncsos sütemény 
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A falunapi hangulatfelelős– a Fox Együttes 

 
Hozzávalók: 
A tésztához: 

- 6 tojás szétválasztva 
- 20 dkg cukor 

- 1 csomag vaníliás cukor 
- 3 csomag puncs ízű  

pudingpor 
- 20 dkg. Rama margarin 

- 15 dkg. Porcukor 
- 0,5 dl rum, vagy aroma 
- Kakaópor ízlés szerint 

 
A mázhoz:  

- 3 tojás kettéválasztva  
- 15 dkg. porcukor 

Tortabevonó 

otthonunk. 35-39 fokos 

külső hőmérséklet mellett, 

az ideális belső hőfok a 28 

fok. A klímaberendezés 

használatakor igyekezzünk 

betartani az aranyszabályt, 

mely szerint max. 6-8 fok 

különbség legyen a külső és 

a belső hőmérséklet között! 

Ugyancsak elengedhetetlen 

a lakás szellőztetése, lehető-

ség szerint hajnalban, és a 

klímaberendezés rendszeres  

karbantartása. Ellenkező 

esetben könnyen számolha-

tunk megfázással, vagy akár 

tüdőgyulladással is.  

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  

A Fox Együttes 4 éve alakult, 

előtte az együttes tagjai külön

- külön játszottak egyéniben. 

A somogyi kötődésű zenekar 

2 fúvós harsonája (Elő 

Ádám), trombita (Nagy Bá-

lint ) tanulmányait a Tabi Ze-

neiskolában végezte. A Fox 

Zenekart megelőzően mind-

ketten a Tabi Fúvós Zenekar-

ban játszanak. A doboknál a 

bábonymegyeri Kátai Viktor 

ül, a basszusgitáros Zsigó 

Peggy Miklósiból származik. 

Az ének, és a billentyűs hang-

szerek megszólaltatása Ko-

vács Kristóf feladata, aki Ba-

latonendrédről érkezik hoz-

zánk. A zenekar főként lako-

dalmas- mulatós zenét ját-

szik, de néhány magyar slá-

ger is található a repertoár-

jukban.  

Fellépéseik többsége So-

mogy megyére esik, lakodal-

makba, bálokba, felvonulá-

sokra, falunapokra hívják 

Őket legtöbbet.  

Kimondottan büszkék a Fonyódi 

kolbászfesztiválon, és a Kapos-

vári Mézfesztiválon való szerep-

lésükre. A zenekar fellépései 

Facebook oldalukon követhetők, 

videóik a legnagyobb közösségi 

videó- megosztón is megtalálha-

tók.  

Idén a Nyimi Falunap hangosí-

tásáért, valamint az esti utcabál 

hangulatáért felelnek.  

Jöjjenek, gyertek minél többen, 

hiszen a vidám utcabáli  

hangulat garantált!  

ÉRTESÍTÉS   

ÓVODAI 

ZÁRVATARTÁSRÓL 
 

Ságvári Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde   

2017. augusztus 21-

szeptember 03-ig terjedő  

időszakban zárva tart.  

A szünet előtti utolsó 

nevelési nap: augusztus 

18., a zárva tartás utáni 

első nevelési nap pedig: 

szeptember 04. hétfő,  

amikor már a konyha is  

üzemel.  

VÁLTOZIK A   

TELEPÜLÉSI  

ÜGYSEGÉD  

ÜGYFÉLFOGADÁSI 

 IDEJE 

Települési ügysegéd:  

Boda Henrietta 

 

Ságvár: hétfő: 12:15-

14:00; 

Som: hétfő: 9:00-10:30; 

Nyim: hétfő: 10:50-11:50 

http://napidoktor.hu/cikk/49.13609/Konnyek-nelkul-sirni--A-kiszaradas-jelei
http://napidoktor.hu/cikk/49.13609/Konnyek-nelkul-sirni--A-kiszaradas-jelei
http://gmail.com/


www.nyim.hu 
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A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

Egyházi hírek-reformáció 500 zenében 

Egyházi ünnepi  

alkalmak 

 
Augusztus 5. 

Buszos zarándoklatot 

Jásdra és környékére, je-

lentkezni a 30/253-2244 

telefonszámon,  Hunyadi 

Lacánál, vagy Máté atyá-

nál (84/322-977) lehet.  

Költsége 2-3000 forint 

körül várható. 

 

Augusztus 6-12.  

Hittan tábor főként a 12 

éven felüli fiataloknak 

részére Bugacon. 

Jelentkezni a 30/253-2244 

telefonszámon,  Hunyadi 

Lacánál, vagy Máté atyá-

nál (84/322-977) lehet.  

 

Augusztus 19.   

Hagyományos gyalogos 

zarándoklat Andocsra, 

indulás Lulláról 7:00 óra-

kor, az ünnepi szentmise 

után busz hozza haza a 

zarándokokat.  

Jelentkezni külön nem 

szükséges, kérés, hogy a 

résztvevők pontosan ér-

kezzék Lullára a katolikus 

templomhoz. 

 

Katolikus szentmisék a 

nyár folyamán Nyimben: 

 

augusztus 6. - 9:00 óra; 

augusztus 20. - 9:00 óra 

A protestáns egyházak idén ünneplik a reformáció 500. évfordulóját. 
Luther Márton ágoston- rendi szerzetes, professzor 1517 október 31-
én tette közzé- vagy szögezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára- 
95 tételből álló vitairatát. Ettől számítjuk az egyházi megújulás idő-
pontját, aminek- többek között- az evangélikus és a református egyház 
létrejöttét is köszönhetjük. 
A jeles évfordulóra a nyimi reformátusok is megemlékeztek július 14-
én pénteken, a nyimi református templomban. 
Immár hagyomány, hogy a szentendrei Kecskés együttes júliusban egy mini-koncert sorozatot 
tart Nyimben, Ságváron, Balatonkilitin, Lantos Kecskés András Érdemes Művész vezetésével. 
A koncert sorozat idei témája a reformáció magyarországi megjelenésének, térhódításának idő-
szaka volt. 
A megtelt nyimi templomban nagytiszteletű Bozsoki-Sólyom János köszöntötte az együttest, és 
a megjelenteket, közöttük is Nyim község polgármesterét és családját. 
Ezt követte egy kis bevezető előadás, amely a reformáció európai kezdeteit, legnagyobb alakjait 
mutatta be. 
Az előadás során L. Kecskés András szakavatott kalauzolásában ismerhettük meg a 16. század 
három részre szakadt Magyarországát, annak társadalmát, kultúráját, énekköltészetét, muzsiká-
ját, és a reformáció által létrehozott szellemi értékeket. Művésztársai- a zeneszámok között- 
bemutatták hangszereiket, elmesélték azok történetét. Az együttes a közönséget is megénekel-
tette Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm… című műve előadása során. 
Jó hangulatú, családias, magas színvonalú koncert résztvevője lehetett a megjelent közönség. 
Többszöri ráadás muzsika után a tiszteletes úr köszönte meg az előadóknak a koncertet, a kö-
zönségnek a részvételt és a felajánlásokat a vendéglátáshoz. 
Felhívta a figyelmet, hogy a zenekart hanghordozókon haza lehet vinni, ezzel is támogatva a 
kulturális missziójukat. Szeretettel hívott mindenkit a szombati kiliti és a vasárnapi ságvári kon-
certre is.  
Ezt követően szeretetvendégség zárta az alkalmat.     Dancs Ferenc 
 

Az eseményről készült képgaléria a linkre kattintva tekinthető meg: 
https://photos.app.goo.gl/FtkHMe5oGc3yisW73  

Épül– szépül környezetünk 

Patak meder: 

Hamarosan befejeződik a várva várt 

kotrás. Nagyobb biztonságban, nyuga-

lomban várhatjuk az esőzéseket.  

A tavalyihoz hasonló remélhetőleg el-

kerül bennünket.  

 

 

 

 

 

 

A házszámtáblákról: 

A meghirdetett kampánynak köszön-

hetően minden házon van házszám és 

megújultak az utcanév táblák is. 

https://photos.app.goo.gl/FtkHMe5oGc3yisW73


FALUNAPI PROGRAMAJÁNLÓ 

 Oldal 4. 

 

A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


