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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. június  

III. évfolyam V. 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: 
 

A bajban is  

összetart a falu    2. oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Programajánló 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Teljesítménytúra  

kiírás  3. oldal 

Ami közös az nem  

másé!  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

 

         

 

Amikor február 27–én Polgármester Úr egy megbeszélésre invitált Nyimbe még nem tudtam miről fog 
szólni az estébe nyúló közös ötletbörze. Egy támpontom volt: Nyim, az alig több mint 300 lelkes falu 
indul a 2018-as Nemzeti Regattán. Rákerestem gyorsan a neten, mire is vállalkozott ez a kicsi falu, és 
megdöbbentem: az internetes böngészőm a tavalyi évi eseményhez csupa- csupa nagy településneveket 
dobott ki: Budapest, Baja, Makó, Balatonfüred, Kaposvár, Komárom, Dunaharaszti, és még 

sorolhatnám….Vitorlásverseny, Sárkányhajó-verseny, települési stand- szépségverseny,  színpadi 
műsor, főzőverseny….Na, gondoltam, ennek fele sem tréfa, rendesen fel van adva a lecke! Nyimnek 
meg kell mutatni országnak- világnak, hogy mire képes! … és ezután felpörögtek az események…. 
Az egyik csapat lázasan készült a színpadi műsorra, nem volt olyan hét, hogy ne jöttek volna össze a 
pandúrok, betyárok, „Patkó Bandi”, alias Babodi Zoli, és az asszonyok, hogy még jobban tökéletesítsék 
a híres somogyi betyár legendájáról szóló színdarabot. Fáradságot nem ismerve készítették elő a 
színpadi kellékeket, ruhákat, finomították a gyerekek mozdulatait, Janka, Anna és István pedig 

gyakorolt, hogy a fellegek Somogyország-szerte fújják gyönyörű hangjukat, és még azon is túl!  
Igyekezetük nem volt hiábavaló, a zsűri Nyim színpadi műsorát első hellyel jutalmazta!  
Nagyot álmodott a kis falu, nem érte be kevesebbel, minden versenyszámban képviseltette magát. A 
NyimBim- sárkányhajós fiúk már bő egy hónappal a megmérettetés előtt jártak a Sióra, és 
gyakoroltak. Húzták az evezőt, csiszolták a technikájukat, lesték a másik csapatokat, vajon ők hol 
tartanak a felkészülésben? A szombati elődöntőben Orfű éppen, hogy egy sárkányleheletnyi előnnyel 
nyerte meg a futamot, de a második körben megmutatták a nyimi fiúk, hogy mire képesek, hiszen 

maguk mögé utasították Komárom csapatát! 
Sajnos a vasárnapi elődöntő egyik körében sem nekünk kedvezett a szerencse, annak ellenére, hogy 
nagyon derekasan küzdött a NyimBim, így nem folytathattuk a versenyt sárkányhajó kategóriában.  
Mindeközben a nyimi standnál is szervezetten folyt a munka. A sátor egyik felében korhű módon 
jelenítették meg a vidéki konyha stílusát, szennyesládával, kredenccel, és az elmaradhatatlan hímzett 
falvédővel, hozzá illő eszközökkel. A hostess lányok kvízt töltettek ki a járókelőkkel, kiadványokon 
mutatták be mit nyújt Nyim, miért jó itt élni? Gyereksarkot rendeztünk be mindkét nap a családosoknak, 
és Kozma Dominik világ- és európai bajnok úszónk is nálunk dedikált! 

A sátor másik felében a szorgos kezű asszonyok nyimi langallót, füstölt finomságokat kóstoltattak, 
hagymát, burgonyát pucoltak, János és László bográcsában pedig vasárnap reggeltől rotyogott a 
díjnyertes nyimi vaddisznópörkölt, amit főtt burgonyában tálaltak a zsűrinek erdei gyümölcskosárral. 
Büszkék vagyunk rá, hogy vendégül láthattuk Ördög Nórit - a rendezvény háziasszonyát- családjával, és 
a gasztronómiai zsűri a második helyezettnek járó serleggel a nyimi főzőcsapatot ajándékozta 

meg! 
A vitorlás versenynél a kezdeti jó helyezés ellenére a második napon sajnos sem a széljárás, sem a 

technika nem nekünk kedvezett, így összességében 11. helyen végeztünk a mezőnyben. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a felejthetetlen két napnak, és nem nyimiként is 
megtapasztalhattam, hogy mekkora lendület, vendégszeretet, tenni akarás és lelkesedés rejtőzik ebben a 
maroknyi csapatban! Büszke vagyok rátok! Engedjétek meg, hogy zárszóként a balatonkenesei stand 
egyik tagjának szavait idézzem:  „ Ez igen, így kell ezt csinálni! Így kell egy kistelepülést megismertetni 

a nagyvilággal, amiről sokan még azt sem tudták, hogy a térképen van!”   F. T. A. 

Nemzeti Regatta- ahogy én láttam…  

Akikre büszkék vagyunk- csapattagok: 

Vitorlásverseny: 

Kajdi Tiborné   

Pazdoráné Frikton Ágnes 

Czunf Tibor 

Pappné Babodi Tímea 

Kanalas Zoltán 

Weifenbach Károly

 Pistár Péter 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Sárkányhajó: 
Papp Ádám 

Nagy Géza 

Palcsó Péter 

Kanalas Csaba  

Palcsó Patrik 

Paska István  

Hennel Zsolt 

Sebők Miklós 

Bodó Tamás 

Galambosi Ignác 

 

Színpadi műsor: 

Juhász és betyárvezér (Patkó Bandi) – 

Babodi Zoli 

Pandúr1 – Szöllősi Levi  

Pandúr2 – Bíró József 

Betyár1 – Kovács Arnold 

Betyár2 – Vámosi István 

Betyárvezér kedves – Babodiné  Csík Bea 

Betyár1 kedves – Peitli Franciska 

Sógorasszony – Kanalasné Csák Andrea  

Szolgabíró – Tóth Attila 

Énekes – Pistár Janka, Gáll J. Anna 

Furulyás – Mayer István 

Barikák: Kanalas Kinga, Bodó Tamás, Tóth 

Boglárka 

A díszlet mozgatórugói: Szöllősi Amália, 

Kanalas Aliz, Kanalas Réka, Babodi Gergő, 

Tóth Márió, Tóth Boglárka, Kanalas Kinga, 

Bodó Tamás, Tóthné Anita 

Rendező, díszlet és látványtervező – Pistár 

Péterné Ilus, Gáll J. Anna 

 

 

 

Sátorstand: 

Berendezés:  

Pistár Péterné Ilus 

Segítők:  

Bodó Mariann, Babodiné 

Csík Bea, Pistár Berta, 

Kelemen Orsolya, 

Fejesné Törzsök 

Annamária, Bíróné Erzsi, 

Gáll J. Anna, Kanalasné 

Csák Andi, Dormán 

Eszter, Peitli Franciska, 

Körmendi István, 

Palcsóné Bea 

 

 
 

Főzőverseny: 
Szabó János és  
Nagy László 

Segítők: Dormán Eszter, 

Bíró Józsefné 

Tálalás és díszítés: Pistár 

Péterné Ilus 

Fotó-videó: Dunai Zoltán 

Képek a Facebook oldalunkon! 

VEDD A NYIMIT! 

 

Tojás   35Ft/db 

Savanyított 

almapaprika   
0,7 l  400.- Ft  

Káposztával töltött 

ecetes paprika  
5 l:  1600.- Ft  

Vegyes savanyúság  
5 l:  1200.- Ft 

Fejes káposzta 

Uborka 

(terméshozamtól és 

fajtától változó áron) 

 

Munkaidőben hívható 

telefonszám:  

84/380-044, vagy  

06/70/341-0007 

 

Érdeklődni 

A rendezvény szakmai 
koordinátorai: 
Bodó Mariann,  
Kelemen Orsolya 
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Júliusi programajánló– Falunap 
  

 

A bajban is összetart a falu 

Egészségünk – a napfény éltető és káros hatásai 
 

 

 Fülledt, meleg csütörtöki 

délután volt. Hasonlatos a 

többihez, azzal a különbséggel, 

hogy csúnya felhők vették 

körbe a falut. A vihar 

pillanatok alatt csapott le. 

Borsónyi nagyságú jegek 

kopogtak a tetőn, majd a jég 

heves zivatarba csapott át, és 

könyörtelen zuhogással ölelte 

körül az egész települést. Az 

úgy 40-50 perc után véget érő 

felhőszakadás hatalmas 

károkat okozott. A Petőfi és 

Rákóczi utca mentén rengeteg 

hordalékot halmozott fel a víz, 

magával sodorva az utak 

burkolatait is. Az eddig jól 

járható szőlőhegyi utak 

sínylették meg a legjobban a 

heves esőzést, illetve a víz 

elárasztotta és iszappal 

meghordta a falu központját és 

az ott lévő árkokat, a 

játszóteret, és annak 

környékét, valamint a 

játszótértől nem messze lévő 

hidat is.  

hordta meg a falu központját és 

az ott lévő árkokat, a 

játszóteret, és annak környékét, 

valamint a játszótértől nem 

messze lévő hidat is. Sajnos, 

szükség volt a tűzoltók 

segítségére is, hiszen két 

családi házból is szivattyúzni 

kellett az esővizet. Szerencsére 

a mélyítésnek köszönhetően a 

patak ezúttal nem lépett ki a 

medréből, illetve az új alsó 

hidak is tartották magukat. Az 

eső elvonultával egyre többen 

ragadtak lapátot és csákányt, és 

hozzáláttak az iszap 

eltakarításának. Mintegy 40-45 

ember verődött össze, felnőttek 

és gyerekek, kicsik és nagyok, 

és fáradtságot nem kímélve 

dolgoztak. Előkerült az 

Önkormányzat munkagépe,  

valamint két helyi 

traktorokkal tért vissza, és 

pótkocsikra szórták fel az 

iszapos hordalékot. A 

munkálatok egészen késő 

estig elhúzódtak, illetve 

másnap is folytatódtak. 

Öröm az ürömben: ismét 

bebizonyosodott, mekkora 

összefogásra vagyunk 

képesek a bajban és 

mennyien képesek 

megmozdulni, ha segítség 

kell. Ezúton is köszönjük 

mindenkinek, aki részt vett 

a kár elhárításában!   

  
 

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 napfény az élőlények 
számára alapvetően szükséges, 
így az emberi test egészséges 
működéséhez elengedhetetlen. 
A napfény hatására 
szervezetünk D és E 
vitaminokat termel, ezáltal 
nemcsak a csontjainkra, hanem 
az immunrendszerünkre és 
egész szervezetünkre jó hatást 
gyakorol. Emellett fokozza a 
boldogság hormonok 
termelődését, csökkenti a 
pattanásokat, több bőrbetegség 
kezelésénél is pozitív hatást vált 
ki, és jobb közérzetet biztosít. A 
napfénynek sajnos nem csak 
pozitív hatásai vannak. Az 
ózonréteg elvékonyodásának 
köszönhetően az UV-sugarak 
egyre kevésbé vannak szűrve, 
ezáltal fokozottabban vagyunk 
kitéve a káros napsugárzásnak. 

 

 

 

 

A bőr a fényre reagál, egy 
részét visszaveri, másik részét 
pedig elnyeli. A problémát az 
okozza, ami elnyelődik, hiszen 
roncsolja a bőrsejteket. Ennek 
mértékétől függően alakul ki 
pirulás, leégés, esetleg 
hólyagosodás. A bőr a napfény 
ellen pigment termeléssel 
védekezik. A napfény káros 
jellegének mértéke attól függ, 
hogy mennyire erős maga a 
sugárzás, és milyen típusú bőrt 
ér. A túlzásba vitt napozás, a 
káros napsugárzásnak 
köszönhetően rosszindulatú 
bőrelváltozásokat okozhat. A 
napfény káros hatásai ellen  

 

  

 

 

  

A falunapi programok a 

Hírlevél 5. oldalán olvashatók, 

illetve hamarosan az 

önkormányzati facebook 

oldalon is közzétesszük! 

Szeretettel várjuk 

vendégeinket! 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. július   

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/bejelent

ések 
felületen,  vagy írásban 

az Önkormányzati 
Hivatalba benyújtva. 

 

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI 

ZÁRVATARTÁSRÓL 
 Ságvári Bóbita Óvoda 
és Bölcsőde 

2018. 08.20 tól 2018. 
08.31-ig terjedő 

időszakban zárva tart. 

A fenntartó döntése 
értelmében az építkezés 

megkezdésének 
függvényében változhat. 

Július 16-án 18:00 

órai kezdettel a leendő 

kiscsoportos óvodások 

szüleinek szülői 

értekezletet tartanak. 

 

  
  

 

megfelelő ruházattal,és 
kozmetikumok 
használatával tudunk 
védekezni, valamint a 
kritikus időszakban kerülni 
kell a napon való 
tartózkodást (11:00 és 
15:00 óra között). Ha nem 
tudunk árnyékos helyre 
húzódni, érdemes világos, 
az egész testet fedő, 
mégis lenge ruházatot 
viselni, és a megfelelő 
napozókrémeket használni 
a szabadon maradó 
bőrfelületeken. Nemcsak 
testünket, fejünket és 
szemünket is védenünk 
kell a káros sugaraktól. 
Érdemes nyáron, nagy 
melegben, kalapot és UV 
szűrős napszemüveget 
viselnünk.  

 

 

Az idei Falunapon 

sztárvendégünk Dankó 

Szilvi, a mulatós zene egyik 

koronázatlan királynője, a 

Sláger TV sztárja. Az 

énekesnő Nyírbátorban 

született, már 

gyermekkorától vonzotta az 

éneklés, és 2002 óta 

szólóénekesként építi 

karrierjét. Repertoárjában a 

mulatós zene mellett 

musicalek, és pop-rock 

számok is megtalálhatóak. 

Saját dalait széles körben 

ismerik, és szeretik, 

népszerűsége évek óta 

töretlen.  

Fellép falunapokon, bálokon, 

esküvőkön, céges 

rendezvényeken, hiszen 

fontos számára a közönség 

szeretete. Kedvcsinálóként 

érdemes ellátogatni az 

énekesnő weboldalára, ahol 

legújabb videoklipjét is meg 

lehet tekinteni.  

Aki tehát élőben is szeretné 

látni, és együtt mulatni 

Dankó Szilvivel, az 

feltétlenül jegyezze fel a 

naptárjába július 28-át, 

hiszen a Nyimi 

Falunapunkon 16:00 

órakor ő fog fellépni.  

http://www.nyim.hu/bejelentések
http://www.nyim.hu/bejelentések
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Receptajánló– Vargányás nyimi vaddisznópörkölt  

 

 

 

 

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! 

Tökölő- löszölő- megalöszölő túrák júliusban 

Ami közös, az nem másé! 
 

A Ságvárért Egyesület 

szervezésében idén immár 12. 

alkalommal kerülnek 

megrendezésre a különböző 

nehézségi szintű gyalogos 

teljesítménytúrák Ságváron és 

környékén.:  

a  TÖKÖLŐ-LÖSZÖLŐ-

MEGALÖSZÖLŐ 

elnevezésű túrák  

2018. július 14-én, 

szombaton.  

Az útvonalak a környék 

legszebb és legérdekesebb 

részeit érintik. A szervezők 

felhívják a figyelmet, hogy az 

ellenőrző pontok közül 

minden második frissítő 

állomásként is működik, de 

mindenki hozzon magával az 

útra elegendő enni – és 

innivalót! A végállomáson a 

megszokott ellátásban 

részesül minden túrázó. 

  

 

Sokakban felmerül a kérdés, 
hogy miért kell a közterületet a 
magántulajdonban lévő 
ingatlanok előtt gondozni, 
hiszen benne van a nevében, 

hogy „közterület”? Miért nem 
az önkormányzat végzi el a 
karbantartási és gondozási 
ápolási feladatokat? A 
közterület mai fogalma régen a 
közösség által használt, ezért a 
közösség által közösen rendben 

tartott területeket jelentette, 
amelyet leginkább a szokásjog 
alapján használtak, és tartottak 

rendben. 

közterületeit egy időben, egyforma 
minőségben takarítani, gondozni, 
havat lapátolni, síkosság 
mentesíteni, kaszálni stb. lehessen. 
A költséghatékonyság alatt itt azt 

kell érteni, hogy ennek 
megvalósítására olyan emberi 
létszámot és technikát kellene 
állandóan biztosítani, aminek 
finanszírozása lehetetlen. Ezért 
alakult úgy a történelem folyamán a 
törvények és szabályok 

megalkotása, hogy ezt a nagy 
mennyiségű, magántulajdonok előtt 
lévő közterületet a tulajdonosnak 

kell gondozni.  

Hozzávalók: 
(kb. 10 főre)  

 
4 kg vaddisznó hús 

(kockázott) 

zsír 
1 kg hagyma 

10-15 dkg vargánya gomba 
10 dkg fokhagyma 

pirospaprika 
darált parika 

Piros arany, csípős és 

csemege ízlés szerint 
Erős Pista ízlés szerint 

Fűszerek: 
Só, bors, őrölt kömény, 

borókabogyó, babérlevél 
egy kevés száraz vörösbor 

 
 
 

 

Ha kész, egy egészen sűrű, 

szaftos vaddisznópörköltet 

kapunk.  

A Nemzeti Regattán erdei 

gyümölcsös kosárkában főtt 

burgonyával találtuk, és 

egytálétel kategóriában 

második helyezést értünk el 

vele!  

 

 
 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

 

 

 A bográcsba zsírral feltesszük az 

apróra szelt vöröshagymát, 

megfonnyasztjuk, majd tűzről 

levéve beletesszük a pirospaprikát, 

darált paprikát, sót, és jól 

elkeverve visszatesszük a tűzre, 

beletesszük a jól átmosott, 

lecsepegtetett húst, a fűszereket, 

fokhagymát és fedő alatt főzzük, 

hogy levet engedjen. Teszünk bele 

Piros aranyat és Erős Pistát ízlés 

szerint, és a főzés közben 

folyamatosan kóstolgatva a kívánt 

íz eléréséig ízesítjük. Ha a hús már 

majdnem kész, beletesszük a 

gombát és az utolsó mozzanat a 

vörösbor, melynek csak egy forrás 

kell, és kész. (A vörösbort 

feltétlenül meg kell kóstolni, hogy 

a megfelelő minőség kerüljön a 

pörköltbe )   

TÖKÖLÕ: Nevezési idõ: 7.00 – 

11.00; Nevezési díj: 800 Ft/fõ; 

Táv: 16,29 km; Szintemelkedés: 

416 m; Szintidõ: nincs 

LÖSZÖLÕ: Nevezési idõ: 6.30 – 

10.00 Nevezési díj: 900 Ft/fõ 

Táv: 34,5 km Szintemelkedés: 

787 m Szintidő: 9 óra 

MEGALÖSZÖLÕ: Nevezési 

idõ: 6.30 – 9.00; Nevezési díj: 

1000 Ft/fõ; Táv: 51 km; 

Szintemelkedés: 1065 m.  

Esőnap: egész napos eső, vagy 

várható zivatar esetében a túrát 

egy héttel később, július 21.-én 

tartják meg. Az erről szóló 

döntést a túra előtt két nappal 

(csütörtökön) este nyolcig hozzák 

meg, amiről információt a túra 

honlapján:www.sagvar.eoldal.hu, 

illetve, ttt.tr.hu honlapon teszik 

közzé. 
Rajt a megszokottól eltérően: a 
Petőfi utcában, a Kultúrház 
melletti kistermelői piacon. 

Bővebb információ: 

www.sagvar.eoldal.hu 

  

 

 

CÉL: Ságvár, Kultúrház (Fő u. 

16/a.) 

Szállás: a túra előtt és után a 

kultúrházban, térítésmentesen, 

egyénileg hozott felszereléssel. 

Szabadtéri zuhanyt a szervezők 

biztosítanak. 

Kedvezmények: TTT, MTSZ, 

MSTSZ tagoknak, Magyar 

Turista Kártya felmutatóinak, 

valamint 18 év alattiaknak 200 

Ft kedvezmény a nevezési 

díjakból. 

70 év felettieknek ingyenes. 

Lebonyolító szervezet: 

Ságvárért Egyesület, 8654 

Ságvár, Fõ u. 16/a. 

Ügyintéző: Tarjányi Andrásné 

(Ilonka), Tel.: 70-324-9968 

vagy 84-380-067 

Szervező: Bognár Zsolt, Siófok 

Honvéd u. 9. Tel.: +36-30-482-

6820 bogesz03@t-online.hu 
Bővebb információ: 

www.sagvar.eoldal.hu 

  

 

 A közterület mai jogi fogalom, 
amelynek használati rendjét 
helyi rendeletben szabályozza a 
törvény, vagy helyi rendelet. Jó 
régen tehát természetes emberi 

logika és viselkedés alapján 
működött a rendszer, habár erre 
utaló egyértelmű szabályozás 
már szerepelt a római jogban is! 
A mai szabályok kialakításának 
nagyon egyszerű okai vannak. 
Azt ugyanis a világon sehol sem 

lehet költséghatékonyan 
megvalósítani, hogy egy adott 
terület, település teljes 
közösségi célokat szolgáló 

A fás szárú növény 

tulajdonosának 

törvénnyel rendelt 

feladata 
- A növényzet ápolása, 
gondozása, valamint a 
szomszédos 
telekingatlanra, 
valamint a közterületre 

kinyúló ágak-bokrok 
levágása, nyesése.         
-Jogszabályi előírások 
alapján az ingatlan 
területén található fás 
szárú növényeknek az 
ingatlanról a 

közterületre kihajló 
ágai tekintetében az út 
–és a járda űrszelvény 
közlekedésbiztonsági 
gallyazása, a 
villanyvezetékekre 
nyúló ágak eltávolítása, 

az ingatlan 
tulajdonosának, 
használójának, 
bérlőjének kötelessége. 
(Amennyiben a 
közműkezelője a 
villanyvezetékekre lógó 
ágakat eltávolítja, azt az 

ingatlan tulajdonosának 
kell elszállítani a 
közterületeről.) 
 

Az ingatlantulajdonos 

köteles továbbá 

gondoskodni 

 
-az ingatlan előtti 
járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter 
széles területsáv, 
illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, 

az úttestig terjedő teljes 
terület) 
-a járdaszakasz melletti 
nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá 
-a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és 

más hulladékok 
eltávolításáról. 
 

Felhívjuk a szülők 
figyelmét, hogy 
gyermekeiket, 

 
ne engedjék a  
Hetyei Kastély 

területén játszani,  
 

mivel az épület 
állapota 

balesetveszélyes! 

http://www.sagvar.eoldal.hu/
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Megújul a kuglipálya! 
 

A Pünkösdi 

Királyválasztáson fiaink 

hiába igyekeztek a 

kugliversenyben is a 

legjobb formájukat hozni, a 

pálya szedett-vedett 

állapota miatt igazából nem 

az ügyesség, hanem a 

szerencse vezérelte az 

elgurított golyó útját.  

Szeretnénk, ha az idei 

Falunapra új pompájában 

várná a pálya a gurítani 

vágyókat, ezért június 30-

ára és július 1-ére 

felújítási munkálatokat 

tervezünk! 

Minden segítségre 

számítunk, legyen az 

pénzbeli támogatás, 

építőanyag vagy lelkes 

munka!  

Aki építőanyaggal 

támogatja a felújítást, 

kérjük, mindenképpen 

egyeztessen az alábbi 

elérhetőségen: 

Kapcsolattartó: 

Kanalas Zoltán képviselő 

Telefonszám: 

 +36 70 773 3563 vagy 

+36 70 341 0007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi 

építőanyagokra van 

szükségünk: 
Kerti szegélykő 1x0,22x0,05 

Sóder 

cement 

Múrva 0-20 

Sík betonháló,  Kb 5x5 

2"-os acélcső 6m 

Zsalukő beton acél 6mm 

Vödrös 1,5 mm szemcsés 

vakolat fehér 

Keményfából ragasztott 

gurító deszka 

 

KÖSZÖNJÜK! 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 
Református egyházi hírek: 

- június 30-án ismét REND (Református Egyházi Napok Dunántúl) 

lesz; ezúttal Kaposváron. Idén is kizárólag a gyülekezeten keresztül 

lehet jelentkezni, egyéni regisztrációra nincs lehetőség.  

Menü igénylése esetén az étkezési díj előzetes befizetése szükséges! 

[1.300Ft-os ebéd: „A” menü – gulyásleves, ízes bukta; „B” menü: 

zöldségleves, grillezett sertéscsíkok petrezselymes burgonyával, 

vecsési vegyes vágott savanyúsággal]  

Még van néhány szabad hely a buszon a gyülekezet 

lelkipásztoránál van lehetőség jelentkezni!  

- a nyári ifjúsági tábor 07.09-14. (Hétfőtől szombatig) 

Balatonfenyvesen, jelentkezni szintén a gyülekezet 

lelkipásztoránál  lehet.   

- A szentendrei Kecskés Együttes fellépései  - július 13. péntek 

19:00 református templom, Nyim , július 14. szombat 19:00 

református templom, Kiliti,  július 15. vasárnap 19:00 református 

templom, Ságvár  

 
-  

 

IMPRESSZUM: 

 

Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa.  

Megjelenik online terjesztésben a feliratkozók részére email útján, 110 példányban nyomtatva 

Nyim község háztartásaiba történő eljuttatással, az önkormányzati weboldalon 

(www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat hivatalos facebook oldalán 

(facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. 

Felelős szerkesztő: Pistár Péter polgármester    

 

EZ+AZ 

 

 Önkormányzat szívesen fogad 0,7 l-es csavaros tetejű üveget. Akinek van feleslegessé 

vált üvege, kérjük ne dobja ki, inkább adja le az Önkormányzat hivatali épületében 

Babodiné Csík Beátának! 

 
 

Köszönjük! 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
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