
 

rendszert a Kultúrház felé. Még 

az idén szeretnénk két helységet 

is kifesteni, reméljük az időjárás 

is kegyes lesz hozzánk.  

Az időjárástól függően átadásra 

kerül a tavalyi esőzések során 

megsérült, de már az idő vasfo-

ga által is jócskán megrágott, de 

most teljesen felújított Kossuth 

utcai közúti és gyalogos híd. 

Ezekre tízmilliós nagyságrendet 

költünk.  

 

Az eddig elvégzett és a jövőben 

tervezett fejlesztésekről a hírle-

vél nyomtatott változatának 

mellékletében további részlete-

ket találhat.   

Barátsággal:  

Pistár Péter polgármester 

Pistár Péter polgármestert kér-

deztük a község életét érintő 

hírekről, aktualitásokról:  

Pistár Péter polgármester: 

Mindenekelőtt a Szennyvíztisz-

tító berendezés igényfelméré-

sére szeretném felhívni a lakos-

ság figyelmét.  

Pályázat keretén belül lehetőség 
van újabb szennyvíztisztító be-

rendezések beszerzésére, melyre 

a községi önkormányzat pályáz-

hat. Az érvényben lévő Balaton 

törvény értelmében szennyvíz-

tisztító berendezés, vagy csator-

názás nélkül nem lehet semmi-
lyen építési tevékenységet vé-

gezni. Ezen túl további törvényi 

szigorítás várható azokra az 

ingatlanokra vonatkozóan, ahol 

nincs megoldva a szennyvíz 

elvezetése, vagy tisztítása. 

Ezekben az esetekben feltételez-

hető, hogy elszivárgó emésztő-
gödröt alkalmaz az ingatlan. A 

méréseket követően környezet-

terhelési bírság kiszabására le-

het számítani. 

Nem elhanyagolandó, hogy a 

telepített berendezés az ingatlan 

értékét növeli, mint megoldott 
közmű. Úgy vélem, ezt a lehető-

séget nem érdemes kihagyni! A 

pályázat konkrét igényre adható 

be és minimum 50Le szükséges. 

Az igényeket e-mailen a 

polgarmester@nyim.hu címre 

vagy személyesen a Polgármes-

teri Hivatalban (Fő utca 65 
szám) alatt lehet jelezheti Ka-

nalas Zoltánnál. 

Szintén fontos változás a 

falu életében, hogy Gáll 

Anna, - aki kulturális köz-

foglaltatottként segítette 

az önkormányzat és a civil-

szervezetek munkáját- 

2017.09.11.-től közös meg-

egyezéssel befejezte a tevé-

kenységét Nyimben.  Karri-

erét máshol folytatja to-

vább. 

  A Nyimi Hagyományőrző 

Egyesület tagjaként tovább-

ra is segíti településünk 

kulturális életét.  

Annának köszönjük az ed-

dig elvégzett munkáját és 

sok sikert kívánunk az elkö-

vetkező feladataihoz. 

Ez volt az első, de nem az 

utolsó, olyan személyi vál-

tozás, ami az önkormány-

zathoz közvetlenül kapcso-

lódik.  

Terveim között további 

átalakítások szerepelnek. 

Milyen fejlesztések várha-

tóak még az idén? 

Pistár Péter polgármes-

ter: Új közparkot hozunk 

létre a civil egyesületek és 

lakosság összefogásával és 

a MOL támogatásával. Itt 

főzőhely és egyéb a kikap-

csolódást szolgáló helyszí-

nek kerülnek kialakításra.  

A temető kerítését szeret-

nénk befejezni még Min-

denszentek előtt. Tovább 

bővítjük a központi fűtés-

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 

Rólunk... 

A tartalomból: 

Elsöprő sikert aratott 

a Csángálló koncert 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    
2017. szeptember 

II. évfolyam VIII. szám 

 

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

Vedd a nyimit!  
 Nyim Község Önkormányzatánál saját termesztésű  zöldségek kaphatók 
 
Paradicsom        200.- Ft/kg 
Kelkáposzta        150.- Ft/kg 
Zöldpaprika                       400.- Ft/kg 
Hegyes erős paprika        50.- Ft/db 
TV. Paprika         150.– Ft/kg 

Almapaprika          200.– Ft/kg 
Hagyma            150.– Ft/kg 

   

 
Az árak a piaci viszonyok, és 
a terméshozamtól függően 

változhatnak! 

 

Érdeklődni az  

Önkormányzatnál lehet  

munkanapokon  8-15 óráig!  



 A borús délelőtt, a kora dél-
utáni szemerkélő eső nem sok 
jót ígért a délutáni Egyesüle-

tek Napja részvételi arányá-
ról. Azonban, a civil szféra és 
a moldvai, balkán zenére, 
táncházra nyitott látogatók 
elszántsága nem ismert aka-
dályt Nyimben, szeptember 
16-án sem! 
A somi Katrin és Kornél sza-
badtéri  színpadon bemutatott 
saját tánckoreográfiája után- 
gyors esővédő sátor felállítá-
sát követően- az Egy 

VölgyNYIMuzsika V. kon-
certje és táncháza a  
Csángálló zenekarral is sze-
merkélő esőben kezdődött. A 
zenei szólamszámok és a han-

gulat emelkedésével párhuza-
mosan emelkedett a közönség 
nyakába csordogáló víz 
mennyisége is, így aztán a 
zenekar és a közönség közö-
sen vonultak át a szépen fel-
újított Kultúrházba néhány 
indító szám után. 
Odabenn, a fülbemászó mu-
zsika szinte azonnal mozgás-
ra parancsolta a lábakat… így 
történt, hogy már az előadói 
koncert ideje alatt táncra per-
dültek a vállalkozó kedvű, 
fürge lábú látogatók. A kö-
zönség igénye mentén a kon-
cert egy pillanat alatt táncház-
zá alakult, ahol moldvai nép-
zenét és arra épülő feldolgo-
zásokat hallhattuk akusztikus 

előadásban szaxofonon, klari-
néton, harmonikán és a mold-
vai területen népszerű dobkí-
sérettel.  

A közhangulatot a zenészek 
közvetlensége, a közönséggel 
való kitűnő kapcsolattartásuk 
tovább erősítette.  
Köszönjük mindenkinek, aki 
eljött, októberben találko-

zunk! 

Szeptemberi teendők a kertben 

Ősszel  már kevesebb a napsü-

tés, azonban a természet ilyen-

kor is tartogat szépségeket 

magában.  A lombhullató er-

dőink nyárutón pompáznak a 

legszínesebben.  

Az idő még kellemes egy 

könnyed túrához, együtt a csa-

lád, a barátok, friss levegő- 

minden ideális egy kis test-

mozgáshoz.  Az ember ösztö-

nösen vágyik ki a zöldbe, mie-

lőtt végképp beköszönt a zord 

őszi szürkeség, ezért ne haboz-

zunk hát, elő a túrabakancsot! 

Ha az alábbiakat betartjuk, 

garantáltan kellemes élmény-

nyel térünk haza: 

Elsöprő sikert aratott a Csángálló nyimi koncertje 

Oldal  2  

Őszi színkavalkád– avagy a természetjárás szabályairól 

Készüljünk fel alaposan a tú-

rára: Tervezzük meg előre az 

útvonalat, legyünk tisztában a 

saját és társaink teljesítőképes-

ségével, az időjárási előrejel-

zéssel! 

A növény és állatvilágra, vala-

mint a tisztaságra, csendre, 

ügyeljünk! 

A földművelésügyi miniszter 

az ország területén lévő erdők-

ben és a fásításokban az általá-

nos tűzgyújtási tilalmat ugyan 

feloldotta, azonban felhívta a 

kirándulók figyelmét, hogy az 

erdőben tüzet gyújtani csak a 

kijelölt és kiépített tűzrakó 

helyen, szélcsendes időben 

Itt van az ősz, itt van újra…. 

ilyenkor aktuális feladataink a 

kertben a következők:  

Egyik legfontosabb a gyep-

szellőztetés, és talajlazítás, 

melyet lehetőség szerint  szá-

raz, csapadékmentes napon 

végezzük el. A pázsit felfris-

sítésével egy időben kerülhet 

sor az ősszel ültetendő bok-

rok, cserjék, fák telepítésére 

is.  

A növényeket mindig ugyan-

olyan mélyre ültessük, ahogy 

eredeti állapotukban voltak!  

Az ültetést mindig kövesse 

alapos beöntözés. A sövényül-

tetésnél hosszanti árkot ás-

sunk, így könnyebb lesz az 

egyenes sor kialakítása. Fák 

esetében először mérjük fel, 

mekkora lesz a kifejlett nö-

vény , így elkerülhetjük, hogy 

pár év múlva kellemetlen meg-

lepetés érjen. Az ősz a szüret-

ről híres, azonban nem csak 

szőlőt szüretelhetünk, hanem 

az őszi gyümölcsöket is ilyen-

kor takarítjuk be. Gondoljunk 

csak az almára, körtére!  A 

leszedett almát és körtét rög-

tön tegyük hűvös helyre, hogy 

minél tovább elálljon. 

Mostanában kerülhet a föld-

be a fokhagyma, valamint a 

télálló zöldségfélék is, pél-

dául zöldsaláta, brokkoli, 

káposztafélék és sütőtök. 

 

Hulladék-szállítási 
naptár 

2017. október 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási napja 

P= Papír; M= Műanyag; Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási napja 

lehetséges. Távozáskor pe-

dig minden esetben gondos-

kodni kell annak eloltásáról.  

Valamelyikünknél legyen 

feltöltött mobiltelefon, és/

vagy külső akkumulátor, ha 

bajba kerülünk, tudjunk hív-

ni segítséget!  

Fontos, hogy a helymeghatá-

rozást alkalmazni tudjuk a 

készüléken, vagy legyen 

nálunk iránytű.  

Ha a hátizsákunkban a víz, 

és elemózsián kívül váltóru-

ha, vízhatlan cipő, sebtapasz, 

is kerül, nem marad más 

dolgunk, mint élvezni a ter-

mészet szépségét és egymás 

társaságát!  

SZÜRETI FELVONULÁS 
 

Idén már másodszor kerül 
megrendezésre az  

újraindított  
 

szüreti felvonulás és bál 
2017. október 14-én.   

 
A főszervezők várnak  
minden érdeklődőt a 

lovaskocsis felvonulásra és 
az esti bálra is. 

Köszönjük a munkáját Peitli 
Franciskának, Kanalas  

Csabának, Dor-
mán Eszternek, valamint a   

Gesztenye Presszó  
támogatását! 

 
Pistár Péter polgármester 



A sűrített tejet jól zárható be-

főttes üvegben 3 órán át 

dunsztoljuk, míg aranybarna 

lesz. Ha félig kihűlt, a marga-

rinnal habosra keverjük, hoz-

záadjuk a konyakot is, és az 

aprított diót, mogyorót. 

A cukrot, margarint, mézet, 

szódabikarbónát összeforral-

juk,langyosra hűtjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kakaóval elkevert lisz-

tet,tojást, ecetet hozzáadjuk, 

összegyúrjuk. Ha nehezen áll 

össze,1 kanál tejfölt tehetünk 

hozzá. 5 cipót készítünk. 

5 lapot sütünk belőle,tepsi 

alján. 

Karamelles krémmel meg-

töltjük a lapokat, úgy, hogy a 

tetejét is megkenjük. 

Tetejét díszítjük,másnap 

szeleteljük! 

 

Kanalasné Csák Andrea  

receptje 
 

 

Nyim Község Önkormányzata 

2017. október 15 -én 15.30 

órai kezdettel a  Kultúrház-

ban színpadi műsorral és egy 

késői finom ebéddel vendégel 

meg minden nyimi nyugdíjast 

elismerve és megköszönve 

ezzel eddigi munkával teli 

életüket, és a településért tett 

fáradozásaikat.  

Az ebédhez a muzsikát az idei  

Nőnapi bál nagysikerű zeneka-

ra az Ikarusz Együttes szolgál-

tatja. 

Szeretettel várjuk  

vendégeinket! 

 

Idősnapi köszöntés– programajánló 
Az ENSZ 1991-ben rendezte 

meg első alkalommal   
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA  

programsorozatot október 

elsején, és azóta is szerte a 

világban ilyenkor emlékez-

nek meg  az idős emberek-

ről. A kezdeményezés célja, 

hogy felhívják a figyelmet a 

méltóságteljes időskorra.  

Az Idősek Világnapja az 

idős emberek tiszteletéről, 

köszöntéséről szól. Hálát 

adunk nekik mindazért a 

tapasztalatért, türelemért, 

bölcsességért, amit átadnak 

nekünk fiataloknak.    

Receptajánló– válogatás a falunapi süteményekből 

Oldal  3  

Nyimi Liget kialakítása 

Csokis Marlenka  

Hozzávalók: 

Lapokhoz:  

55 dkg liszt 

2 evőkanál kakaópor 

10 dkg margarin 

2 ek. méz 

2 tojás 

25 dkg cukor 

 1 ek. szódabikarbóna 

1 teáskanál ecet 

Krémhez: 

50 ml konyak 

68 dkg sűrített tej 

25 dkg margarin 

10 dkg dió,mogyoró 

Tetejére: 

Kakaópor,vagy reszelt cso-

ki,vagy morzsolt tésztalap 
 

A tavalyi képek  ide  

kattintva tekinthetők meg! 

 

Örömmel értesítjük a lakossá-

got, hogy kezdetét veheti a  

nyimi Játszótér és a mögötte 

húzódó zöldterület lakosság 

általi felújítása  

2017. szeptember 30-án 

(szombaton)  

08:00 órától kb.  

17: 00 óráig. 

A közösen kialakított tervek 

(pl.: tűzrakó, uzsonnázó asz-

tal, petanque pálya, faültetés) 

megvalósítására az eszközök 

és alapanyagok egy része ren-

d e l k e z é s ü n k r e  á l l . 

A kialakítás, építés munkála-

tait azonban KÖZÖS ERŐ-

VEL szükséges elvégeznünk! 

Felkérjük a helyi lakosokat, 
a helyi és környező civil 
szervezeteket, valamint a 
Nyim községhez bármilyen 
kötődéssel bírókat: 

 

Segítsék önkéntes  

munkájukkal ezt a  

független civil  

kezdeményezést! 
 

A résztvevők számára meleg 
ételt és teát biztosítunk.  

 

Kérjük, aki tud, hozzon 

magával névvel ellátott 

ecsetet, ásót, lapátot,   
gereblyét! 

ÜZENET A JÖVŐNEK!  

 

A Milos pályázat kapcsán egy 

tölgyet is ültetünk a Nyimi Liget-

be, melynek tövében egy rozsda-

mentes időkapszula kerül elhe-

lyezésre.  

Ebben minden nyimi lakos üzen-

het a jövőnek, (unokáknak, déd-

unokáknak, a falu vezetőinek, 

stb. )  

Családonként egy üzenet elhelye-

zésére van lehetőség, írásos vagy 

fényképes formában. 

Az időkapszula tervezett felbontá-

sa 2117. októberében történik. 

 Ne maradj otthon, Rád is 

szükség van! 

A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, cser-
jékkel tarkított, sportolásra, bog-
rácsozásra, szalonna sütésre, sétá-
lásra, üldögélésre is alkalmas kis 
Nyimi Liget kialakítása; melynek 
létrehozása és használata során is 
a természettel és emberi környe-
zetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék ülteté-
se 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és körül-
ülők 
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 támo-
gatást őshonos növényekre és 
köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, szimpa-
tizánsok,  visszajárók, Nyimhez  
bármilyen formában kötődők - 
együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek szim-
patikus, csatlakozzon hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai ta-
nácsadással, akár a közös munka-
végzés alkalmai során önkéntes 
munkával! 
Felajánlásokat fogadunk öröm-
mel: Alapanyag : beton, farönk, 
terméskő, murva, folyami homok, 
térkő,  geotextília,  szegélykő, 
csavarok, gombaölő szer, környe-
zetkímélő festék, bitumen,  étkez-
tetéshez alapanyagok,  raklapok 
Önkéntes munka:  gépi földmunka
-markolás;  betonozás, fa 
háncsolás, fúrás-faragás, ásás, 
ültetés, festés, főzés, étkeztetés, 
fellépés-műsoradás, hangtechnika 
kezelés/dj-zés 

Előre is köszönünk  
mindennemű támogatást! 

Információ: Nyimi Hagyomány-
őrző - Frikton Ferencné; vagy: 
Gáll Anna 
(galljanna@gmail.com),  
Nyim Község Önkormányzata - 
Babodiné Csík Beáta, Kanalas 
Zoltán, Pistár Péter polgármester  

https://www.facebook.com/pg/nyimkozsegonkormanyzat/photos/?tab=album&album_id=343692585980456


www.nyim.hu 
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Egyházi hírek– Erős torony az Úr neve 

Adományból  

valósulhat meg a nyimi  

Kőkereszt  

felújítása  
 

A Nyimi Római Katolikus 

Egyházközség adományo-

kat gyűjt a hívektől a Kő-

kereszt felújítására, 

melynek keretében a kis 

szobor cseréje, a Kereszt 

teljes megújulása, vala-

mint a korpusz felújítása 

is megvalósulhatna.  

A beruházás várható költ-

sége több százezer forint, 

ezért az egyházközösség 

kéri, hogy aki teheti az 

alábbi lehetőségek egyi-

kén támogassa a cél 

megvalósulását: 

Banki átutalással: OTP 

B a n k  1 1 7 4 3 0 4 0 -

20060776. A közlemény-

be kérjük feltüntetni: 

"Nyim kereszt" 

Számlatulajdonos: Szent 

Kilit Katolikus Egyház-

k ö z s é g 

( w w w . s z e n t k i l i t . h u /

elerhetoseg) 

Személyesen: Dr. Gárdo-

nyi Máté atyánál a Plébá-

nián, vagy Friktonné Ka-

talinnál Nyimben. 

 

 Köszönjük! 

1517. október 31.-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és 
ezzel kezdetés vette a reformáció. 
De mit is jelent a reformáció a ma emberének?  Ifj. Cserháti Sándor – a Szegedi Evangélikus Egy-
házközség lelkésze így nyilatkozott az evangelikus.hu weboldalon: „Legfőképp azt, hogy – Lu-
ther wormsi beszédének jegyében – a Szentírás, a józanész és a lelkiismeret hármasságában keres-
hetjük a választ az Isten- és emberkérdésre. Hasonlóan fontos számomra, hogy a reformáció örö-
köseként Jézus Krisztust tekinthetjük Isten Igéjének.” 
Az idei év a reformáció 500. évfordulójának éve, melyet az több esemény során is ünnepel az 
Evangélikus és a Református Egyház. 
 
Ilyen ünnepi alkalmon vehetünk részt itt Nyimben is, 2017. október 05.-én a 
„ReforMaraton500 protestáns marathóni zarándoklat" –on. A tervezett program szerint 15.00 
kor érkeznek a futók A Polgármesteri Hivatal elől indulnak és kocognak át a Református temp-
lomunkhoz Luther Márton 95 tételével, ahol majd ki is "szegezik" azt. A templomhoz érkezve 
imádkoznak, és megemlékezést tartanak. Innen indulnak tovább a lelkes „kocogók” Ságvárra, 
majd Kilitire.  

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál." (Péld 
18,10) 

A Reformáció 500. évfordulója apropóján a "gyülekezeti faültetéssel" tisztelegünk a reformáto-
rok, "az evangélium szellemében reformált hitű", hitvalló eleinknek; a tervek szerint a reformáció 
havának hetében vagyis: október utolsó hetében, a Balatonkiliti és a Ságvári Református Egy-

házközségek, valamint a Nyimi Leányegyház templomkertjében elültetnek egy-egy 
"emlékfát".  
Mindezt az októberi programsorozat mintegy zárásaként újbori úrvacsorás istentisztelet lesz 
október 29-én, a reformáció vasárnapján, 14:00-kor a nyimi református templomban.  

Önkormányzati segítség az iskolásoknak! 

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévkezdés terheinek megkönnyítése 
érdekében a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodások, általános iskolá-
sok, középiskolai nappali tagozatos tanulók, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói 
részére gyermekenként, illetve hallgatónként 

6000.- Forint tanévkezdési támogatást nyújt. 
A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított formanyomtatványon 

lehet benyújtani 2017. szeptember 30. napjáig, a támogatás összegéről legkésőbb 2017. október 

31-ig számlával kell elszámolni.  (Elszámolható minden olyan eszköz, ruha, stb. ami a gyermekek 
beiskolázásához, óvodai, bölcsődei életükhöz szükséges.) 16 éven felüli diákok esetében a jogo-
sultságot iskolalátogatási igazolással is igazolni kell.  

Az igénylőlapok  felvehetők, és kitöltve leadhatók a Nyimi Hivatalban is  

Babodiné Csik Beátánál. 

 Az igénylő és a gyermeke(i) személyes okmányai szükségesek a kérelem leadásához!  

      KÖZLEMÉNY! 
 

2017.augusztus 22-én, 
kedden reggel  

MEGKEZDŐDÖTT A 
NYIMI HÍD  
BONTÁSA. 

A munkálatok alatt a   
GYALOGOS KÖZLE-

KEDÉS  
BIZTOSÍTOTT LESZ. 

 
 

AZ AUTÓKNAK KÖRBE KELL JÁRNIUK. 
A felújítás várható befejezése:  

2017. november 15. 
Köszönjük türelmüket!  

Nyim Község Önkormányzata 


