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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. július  

III. évfolyam VI. 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: 
Újabb sárkány 

hajófutamon vett részt 

Nyim               2. oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Programajánló 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

EFOP projektek 3. oldal 

Közélet  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

 

         

 

Küszöbön a Falunap  

 

VEDD A NYIMIT! 

Nyim Község 

Önkormányzatánál saját 

termesztési zöldségek 

kaphatók: 

Uborka, tölteni való 

paprika, almapaprika, 

szentesi paprika/erős/, 

paradicsom, 

vöröshagyma, lila 

hagyma, burgonya, 

sárgarépa a 

terméshozamtól és fajtától 

változó áron, valamint 

savanyúság. 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet! 

 

Megkezdtük a ságvári 

termelői piacon a 

zöldségek árusítását, 

minden kedden és 

pénteken,  

7:00-10:30-ig! 

 A süti- versenyre várjuk a nevezőket, a Falunapon délelőtt 10 :30-ig lehet leadni a 

finomságokat a régi bolthelységben 

 

 Felhívjuk a falunapi főzőcsapatok figyelmét, hogy a főzőversenyen való részvételhez 

előzetes regisztráció szükséges! A nevezőlapok a Hivatalban állnak rendelkezésre 

munkaidőben július 26-án (csütörtök) 16:00 óráig. 

Aki időben jelzi nevezési szándékát, annak biztosítunk egy sörpad garnitúrát! 

 

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk. A szabadon hagyott tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk. 

 

 Kérjük, gépjárműveikkel az arra kijelölt helyen parkoljanak!  

 

 Rendezvényünket különbözőképpen beváltható támogatói jegyekkel támogathatják. 

 

Megint eltelt egy év… Nemrég még a Karácsonyt vártuk, majd a Húsvétot, lázasan készültünk a 
Nemzeti Regattára, és tessék….. ismét júliust írunk, napokon belül falunapot rendez Nyim.  
Az ember mikor elkezd szervezni egy közösség számára ilyen sokat jelentő eseményt, mindig 
megáll egy kicsit, és elgondolkodik. Mi volt jó a tavalyi programban? Mit csináljunk másként? 
Hogyan tartsuk meg a maximális színvonalat, de adjunk egy pici újat is? Nem kis feladat, lássuk 
be… Nyimnek szervezzük, de nem csak Nyimieknek, hiszen a Nemzeti Regattán már egyszer 
megmutattuk országnak – világnak: mekkora lendület, összefogás, és csapatszellem jellemez 
minket, nem adhatjuk alább!  
Az ötleteket ezután tettek követték: számos megbeszélés, egyeztetés, szorgos munkaóra után 
végre megszületett a 2018. évi Nyimi Falunap programja: 
  
Az idei évben is a méltán híres nyimi langallós közös reggelivel indul a nap reggel 7:00 órától, 

- majd még a nagy meleg előtt- a férfi focimérkőzésekkel folytatódik.  
 
9:00 órától a Sütisütő verseny nevezése zajlik, és kezdetüket veszik a délelőtti események: lesz 
Petanque verseny, csocsó, ping- pong, lengőteke mérkőzések, mászófal, és kora délután 

ingyenes lovaglási lehetőség is. A sportesemények lebonyolítása ezúttal a Közösen a jövőnkért 
projekt keretében valósul meg.  
A Nyimi Öko Közösség ez idő alatt kézműves foglalkozással várja az érdeklődőket. A tavalyi 
évben nagy sikert aratott egészségügyi szűrővizsgálatok, babasarok, arcfestés és 

csillámtetoválás idén is megtalálható lesz a színpad előtti téren, és környékén.  
10.00 órától a Nyim-i Lovas és Kutyás Terápiás Egyesület bemutatója szórakoztatja a 
közönséget, 10.30-tól pedig a Ringató zenés, játékos foglalkozásra invitáljuk a kisgyerekes 
családokat.  
11:00 órától ismét a Calibrásoké lesz a főszerep, hiszen idén már VIII. alkalommal találkoznak 
Nyimben az Opel Calibra rajongók.  
Szintén 11.00 órától a délutánba nyúlóan Zsonglőrklub, mandalafestés, valamint mászófal várja a 
bátor jelentkezőket.  
A nótaszóval kísért ebédet a délutáni programok követik: idén is lesz kugliverseny, 

ugrálóvár, főzőverseny, 14.00-15.30-ig lovagoltatási lehetőség, valamint Véradás a 

Kultúrházban.  

 
A színpadnál az ünnepélyes megnyitó után versenytánc- és mazsorett bemutatót, fúvós 

duókoncertet tekinthetünk meg, és 15.30-tól a színpadon elevenedik meg Patkó Bandi somogyi 
betyár legendája a Nemzeti Regattán első helyet nyert „Betyársors” című produkcióval. 
 
Sztárvendégekben idén sem szenvedünk hiányt: Itt lesz a Pannon Grass, Dankó Szilvi, este 
19.00-től pedig a FOX Együttes alapozza meg az utcabáli hangulatot. Az esti tombolasorsolást 
követően a rendezvényt a már hagyománnyá vált tűzijáték zárja.  

Szeretettel várjuk az  

érdeklődőket! 
A részletes program az 5. oldalon tekinthető meg! 

  

 Közérdekű információk a Falunappal kapcsolatban 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Falunapi programajánló– Betyársors 
  

 

Újabb sárkányhajó-futamon vett részt Nyim 

Egészséges táplálkozás a nyaralás alatt is 
 
 

 

 A Nemzeti Regatta 

sárkányhajó versenyén szereplő 

csapatunkra elszántságuknak, 

erejüknek és ügyességüknek 

köszönhetően több településről 

is felfigyeltek. A messzebbről 

érkezők egyszerűen nem 

akarták elhinni, hogy a futam 

előtt a nyimi fiúk összesen 6 

edzésen vettek részt, és azt 

megelőzően még soha nem 

ültek sárkányhajóban. Az a 

megtiszteltetés ért bennünket, 

hogy a Siófoki Kajak-Kenu 

Sportegyesület felkérte a 

csapatot, vegyenek részt Siófok 

színeiben 2018. június 23-án, az 

V. Balatonföldvári Sárkányhajó 

Gyorsulási Bajnokságon, és ha 

tudnak, toborozzanak még 

néhány főt- – köztük lányokat is 

– maguk mellé.  

A felkészüléshez ingyenes 

edzési lehetőséget is 

biztosítottak. A kiírás szerint 

16 fő, és ebből minimum 4 nő 

indulhatott a bajnokságon. A 

siófokiak két 16 fős 

legénységet indítottak a 

futamon, siófokiakat és 

nyimieket vegyesen, melyből 

15-en (12 férfi és 3 nő) 

nyimiek voltak. Nagyon 

izgalmas nap volt, 100 méteren 

kellett megmutatni az 

együtteseknek, mire is 

képesek, és a küzdelem minden 

alkalommal nagyon szoros 

volt. Több alkalommal célfotó 

döntötte el a verseny 

kimenetelét. Mindkét csapat 

igen jól szerepelt a futamokon, 

a legjobb 8 között végeztek, 

annak ellenére, hogy elég erős  

volt a mezőny. Szurkolóink 

ismét öregbítették nemcsak 

Siófok, hanem a falu 

hírnevét is, hiszen ezúttal is 

nagyon hangosan, szívvel-

lélekkel szorítottak 

csapatainknak. A ellenfelek 

versenyzői közül 

nyimiekként is sokan 

megismertek, örömmel 

üdvözöltek bennünket. 

Élményekkel és 

tapasztalatokkal, valamint 

egy tartalmas nap szép 

emlékeivel térhettünk haza. 

 

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 nyári hónapok sokunk számára a 

pihenés, nyaralás időszakát is 

jelentik. A kulináris élvezetek is 

hozzátartoznak a lazításhoz, ez a 

bográcsozás, grillezés időszaka s 

olykor elcsábulunk egy - egy 

lángosozásra is. Nagyon fontos 

azonban a mértékletesség elvének 

betartása. A cukorban gazdag ételek 

kerülése a nagy melegben különösen 

ajánlott, hiszen a gyümölcsökben 

található fruktóz bőven elég édesség 

igényünk kielégítésére, olykor-

olykor pár gombóc fagylalt is 

belefér. Mindenesetre nyári 

melegben a szénhidrátban és zsírban 

gazdag ételek helyett megéri a 

könnyedebb, fehérjedús verziók 

mellett dönteni, mert mindig 

elérhető egy finom, friss zöldsaláta, 

natúr sült húsok, egy finom 
halászlé, és egyéb kívánatos ételek. 

 

 

A tápláló, könnyed étkezés csak 
odafigyelést és az alapanyagok 

körültekintő megválasztását 
igényli. Egyre több utazási iroda 
és szálloda hirdeti 
csomagajánlatait all inclusive 
ellátással együtt, azonban a 
mértéktelen étkezés már egy-két 
nap után is megmutathatja 

hátulütőit. Hirtelen nagy terhelés 
a gyomornak, ha egyszerre sokat 
fogyasztunk a felkínált ételekből. 
Gyomorrontásra és az egész 
pihenést tönkretevő hasmenésre 
különösen nagy esélyünk van 
akkor, ha mindenfélét 

összeeszünk, és a helyi 
specialitásokat is válogatás 
nélkül tömjük magunkba. Inkább 
kóstoljunk meg minden nap 
valami mást, és a hatalmas 
lakmározások helyett 
törekedjünk az újabb és újabb  

  

 

 

A Betyársors a Nemzeti 

Regatta színpadi produkciói 

közül az első helyezést érte el, 

olyan nagy sztárokat hagyva  

maga mögött, mint Dolhai 

Attila, Vincze Lilla, vagy a 

Vivat Bachus együttes.  

Ezt mindenkinek látni kell! 

Találkozzunk a nyimi 

Falunapon 

2018. július 28-án 

szombaton. 

A Betyársors 15.35-től kerül 

színpadra! 

 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. augusztus   

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. 

 

  
  

 

gasztronómia élmények 

átélésére.  

A probiotikumokat nem 

csak antibiotikumos kúra 

mellé ajánlják a 

szakemberek, hanem 

gyakorlatilag bármikor, ha 

az egészséges emésztés és a 

komfortérzet fontos 

számunkra. A nyaralás 

során megkóstolt 

különlegességeket nem 

mindenkinek bírja a 

gyomra, ilyenkor remek 

döntés a probiotikumokat 

tartalmazó készítmény. A 

poggyász összeállításakor 

ne feledkezzünk meg erről a 

hasznos apróságról sem, 

hiszen közérzetünk, és így a 

nyaralás sikere múlhat rajta. 

Kellemes nyaralást! 

 

A 2018-as Falunap hatalmas 

büszkesége a Betyársors című 

produkció, mely a Nemzeti 

Regattán való részvételünknek 

köszönhetően született meg. A 9 

előadóból és 10 háttér-

szereplőből, két 

népdalénekesből, valamint egy 

furulyásból álló előadás már csak 

a műfaja alapján is 

különlegességnek számít, hiszen 

a népdal-csokorból kirajzolódott 

történetet helyi lelkes amatőrök 

játsszák el. Az előadás témáját  a 

Somogyban is tanyázó Patkó 

testvérek legendája adta. . A 

cselekmény szálát a produkció 

első dala - egy 1953-ban, Nyék 

Sándor által Fonyódon gyűjtött 
népdal - ihlette, mely szerint 
egy Bogáti juhász (az egykori 

népdal - ihlette, mely szerint egy 

Bogáti juhász (az egykori 

Bogát ma Szombathely része)  

juhainak elvesztését követően 

elbujdosik, s a pandúrok bizony a  

Nyimi Sűrűbe’ hajtják. A 

főszereplő életének fontosabb 

állomásait a képzelet szülte, mégis 

valós képet festenek a korabeli 

betyárok körülményeiről, 

folyamatos menekülésükről, 

bujdosásaikról. 

Anna  és Janka csodálatos hangja 

és a színpadi szereplők által 

megjelenített képi világ igazán 

különleges egységet alkot. A 

szereplők némaságát egy dal 

erejéig töri meg csupán a Zoli, a 

betyár bús hangja. 

 

 

http://www.nyim.hu/bejelentések
http://www.nyim.hu/bejelentések
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
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Receptajánló– Túrótorta sütés nélkül 
 

 

 

 

 

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! 

Tájékoztató a folyamatban lévő EFOP projektekről 

Ingyenes jogi tanácsadás! 
 

A „Közösen a jövőnkért 

komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére 

Siófok térségében” elnevezésű 

EFOP-1.5.2-16-2017-00006 

pályázat megvalósítása elindult 

Nyim községben. A márciusban 

már bemutatott, széleskörű és 

sokszínű programelemek közül 

utazó szakemberek segítségével 

hozzuk közelebb a településen 

élők számára azon ingyenes 

szolgáltatásokat melyek nehezen, 

vagy csak plusz anyagi ráfordítás 

ellenében voltak eddig elérhetők 

- munkaerő-pici tanácsadás, jogi 

segítségnyújtás. Többen 

találkozhattak a pályázat 

keretében Nyimben dolgozó 

mentorunkkal, aki munkája 

során törekszik segítséget 

nyújtani a településen élő 

családoknak problémájuk 

megoldásában – pl: 

önéletrajzírás, állásinterjúra való  
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a nagy érdeklődésre való 

tekintettel- immár második 

alkalommal- 2018. július 30-

án (hétfőn) 16.30- várhatóan 

17.30. között ingyenes jogi 

tanácsadás igénybevételére 

nyílik lehetőség Nyimben, 

melynek keretében a 

szervezők várnak minden 

olyan helyi lakost, akinek jogi 

tanácsadásra van szüksége. A 

helyszín ezúttal a Könyvtár 

épülete. 

I
d

A rendezvény a Közösen a 

jövőnkért projekt keretében az 

Esélypont szervezésében valósul 

meg.  

 

  

 
 

Hozzávalók: 
A tésztához: ½ kg darált 

háztartási keksz 

 25 dkg margarin, vagy vaj 

A töltelékhez:  

1 kg tehén túró (szitán) áttörve 

25 – 30 dkg cukor 

 2 – 3 db vaníliás cukor (vagy 1 

kk kivonat) 

2 db citrom reszelt héja, és 

átszűrt leve 

10 – 15 dkg mazsola 

(opcionális) 

legalább 20 gr zselatin por (2 

cs lap, v. 3 cs. fix) 

 4 tojás (elmaradhat) a fehérje 

hab helyettesíthető:  

3 dl kemény habbá vert 

tejszínnel 

Tetejére: citromfű v. menta 
levelek, ill. szörp zselatinnal, 

esetleg tortazselé 
 

A kapcsos tortaforma aljára 

sütőpapír lapot szorítunk, 

vágunk, oldalát vajjal körbe-

kenjük.  A kekszreszeléket 

összekeverjük a kézmeleg 

vajjal. Belesimítjuk a 

formába, és peremet húzunk 

belőle egy kicsit.  Hűtőbe, 

vagy fagyasztóba tesszük, 

míg a tölte-lék elkészül. A 

túrót a cukorral, reszelt 

citrom héjával, vaníliás 

cukorral mazsolával, és a 

tojások sárgájával 

összekeverjük. A fehérjét 

felverjük kemény habbá. A 

zselatin elkészítjük, ha lap 

beáztatjuk, ha por citromleves 

vízben melegítjük. Fix 

esetében a citromlevet is 

belekeverjük a töltelékbe. 

Hozzáadjuk az elkészült 

zselatint. A ke-ményre vert 

tojásfehérje, vagy 

tejszínhabbal lazítjuk. Az 

előhűtött formában lévő 

alapra öntjük. Visszatesszük a 

hűtőbe dermedésig. Kb 3 óra 

múlva, de jobb másnap 

befejezzük. A tetejére szánt 

zöld levelekkel, vagy 

citromkarikákkal díszithetjük, 

és beboríthatjuk a szörpből 

készült, vagy gyári 

tortazselével. Tálaláskor extra 

tejszín-habot kínálhatunk 

mellé.         

A túró töltelék helyettesíthető 

citromos joghurt töltelékkel 

is. Ebben az esetben több 

zselatinra, és dermedési időre 

lesz szükségünk! 

Tálaláskor a torta karimát 

éles késsel (belülről) körbe 

vágjuk, és leemeljük, így már 

tejszínhabbal lazítjuk. Az 

előhűtött formában lévő alapra 

öntjük. Visszatesszük a hűtőbe 

dermedésig. Kb. 3 óra múlva,- 

de jobb másnap-befejezzük. A 

tetejére szánt zöld levelekkel, 

vagy citromkarikákkal 

díszíthetjük, és beboríthatjuk a 

szörpből készült, vagy gyári 

tortazselével. Tálaláskor extra 

tejszínhabot kínálhatunk mellé.  

A túrótöltelék helyettesíthető 

citromos joghurt töltelékkel is. 

Ebben az esetben több 

zselatinra, és dermedési időre 

lesz szükségünk! Tálaláskor a 

torta karimát éles késsel 

(belülről) körbe vágjuk, és 

leemeljük, így már szeletelhető 

a tortánk. 

Sue53 receptje 

 

 

 

 A kapcsos tortaforma aljára 

sütőpapír- lapot szorítunk, 

vágunk, oldalát vajjal 

körbekenjük.  A kekszreszeléket 

összekeverjük a kéz-meleg vajjal. 

Belesimítjuk a formába, és 

peremet húzunk belőle egy kicsit.  

Hűtőbe, vagy fagyasztóba 

tesszük, míg a töltelék elkészül. 

A túrót a cukorral, reszelt citrom 

héjával, vaníliás cukorral, 

mazsolával, és a tojások 

sárgájával összekeverjük. A 

fehérjét felverjük kemény habbá. 

A zselatint elkészítjük, ha lap 

beáztatjuk, ha por citromleves 

vízben melegítjük. Fix esetében a 

citromlevet is belekeverjük a 

töltelékbe. Hozzáadjuk az 

elkészült zselatint. A keményre 

vert tojásfehérjével, vagy 

tejszínha 

felkészülés, nyomtatványok 

kitöltése, kapcsolatfelvétel utazó 

szakembereinkkel.  

A településen dolgozó kollégáink 

hagyományteremtő szándékkal 

szervezték meg a Petanque Klubot 

június 24-én első alkalommal, 

melyet július 14-én a nagy 

érdeklődésre való tekintettel ismét 

megszerveztek. Amellett, hogy 

remek kikapcsolódás, lehetőséget 

biztosít a településen élő minden 

korosztálynak, hogy találkozzanak 

egymással erősítve ezzel egy kis 

közösség összetartozását. A 

demenciáról mint betegségről, 

annak felismeréséről tart előadást 

mentálhigiénés kollégánk 2018. 

július 24-én a nyimi 

Kultúrházban. Ez a betegség 

főleg időseknél jelentkezik, de 

érinti a szűkebb és tágabb családi 

környezetet is, hiszen nekik kell 

segíteni, gyakran együtt élni a 

demens beteggel. 

 

 

A nyár egyik legszebb hónapját 

közös sportolással zárjuk, 2018. 

július 28-án a faluközpontban 

minden korosztály megtalálhatja 

magának a szívéhez közel álló 

tevékenységet – lesz foci, 

lengőteke, csocsó, kugli verseny, 

pingpong, lovaglás, petanque 

verseny. A programot egy 6 

méteres mászófal színesíti, 

három különböző nehézségi fokú 

oldala kicsiknek és nagyoknak is 

kihívást nyújthat, arra buzdítunk 

mindenkit, hogy próbálja ki, 

éljen a lehetőséggel.  

Programjaink ingyenesek! 

 

Amennyiben a pályázatról többet 

szeretnének megtudni, keressék 

fel a www.kozosenajovonkert.hu 

honlapot, vagy kövessenek 

minket a 

„Közösen a jövőnkért –Siófok” 

facebook oldalon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A személyes jogi 

segítségnyújtás létrehozásával 

olyan, a munkavállalók és 

munkáltatók, a lakosság által 

egyaránt igénybe vehető 

szolgáltatás biztosítása a cél, 

amely keretén belül a 

rendelkezésre álló jogászhoz 

fordulók ingyenesen, 

felkészült szakemberektől 

kaphatnak tájékoztatást, jogi 

tanácsadást és egyéb jogi 

szolgáltatást (kivéve a jogi 

képviseletet).  

Babodi Ákost  

17. születésnapja 

alkalmából köszöntik 

Szülei és Testvérei 

 

 
 

Bodó Marcellnek 

2. szülinapján 

gratulálunk,  
felhőtlen, vidám 
kisgyermekkort 

kívánunk, szívünk 
minden szeretetével:  

Keresztanya, Isti, Nilla, 
Ari mama, Jozsó papa, 

Pisti papi, Keri 
mami

 

Felhívjuk a szülők 
figyelmét, hogy 
gyermekeiket, 

 
ne engedjék a  
Hetyei Kastély 

területén játszani,  
 

mivel az épület 
állapota 

balesetveszélyes! 

 

Van– egy jó  
receptje? 

Küldje be részünkre! 
hivatalnyim@gmail.com  

vagy 

 

Papír alapon az  

Önkormányzathoz 

 A legízletesebbnek 

ítélt ételeket- a 

beküldő nevének 

megjelölésével- 

folyamatosan 

közzétesszük 
hírlevelünkben!  

  

 

 

http://www.kozosenajovonkert.hu/
mailto:hivatalnyim@gmail.com
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Megújult a kuglipálya! 
 

A sok-sok segítségnek 

köszönhetően Falunapon új 

pompájában várja a 

kuglipálya a gurítani 

vágyókat. Ezúton mondunk 

köszönetet mindazoknak, 

akik adománnyal, 

építőanyaggal vagy lelkes 

munkájukkal támogatták a 

kezdeményezést! 

 
 

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 Református egyházi hírek: 
Családi napra, testvéri találkozóra, valamint a szokásostól/megszokottól eltérő, 

rendhagyó újkenyér ünnepi úrvacsorás istentiszteletre kerül sor augusztus 19-én, 

vasárnap 10:00-tól Nyimben! 

 

A szomszédos gyülekezeti közösségek (Kiliti- Ságvár- Nyim) egész napos együttlétét, 

szabadtéri(!) istentiszteletét (jó idő esetén) a nyimi református templom és Faluház közös 

udvarán tartjuk; az újkenyér ünnepe (és állami ünnepünk, államalapításunk) előestéjén, 

augusztus 19-én, vasárnap délelőtt 10:00-tól. Az "újkenyér" úrvacsorai jegyeit pedig a 

helyszínen, kemencében készített langalló és a helyi szőlőből készült bor "szolgáltatja" 

majd. A rendhagyó ünnepi úrvacsorás istentiszteletünket követően pedig testvéri 

találkozóvá alakulunk át, közös bográcsozással! A részvétel a gyülekezeti tagoknak 

ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!  

Részvételi szándékot legkésőbb augusztus 15-e, szerda délig kérünk jelezni, lehetőség 

szerint a ref.egyhazkozseg@gmail.com elektronikus levélcímen, illetve személyesen az 

Alföldy házaspárnál, illetve a lelkipásztornál!  

Rossz idő esetén (tartós esőzés, szél, vihar) az alkalom elmarad - erről külön értesítést nem 

küldünk; fent nevezett személyeknél informálódhatnak augusztus 18-án, szombat 20:00-ig! 

 

Tekintettel arra, hogy nem mindenki kíván/tud részt venni e különleges együttléten, 

természetesen a szokott időben és helyen - mind ságvári, mind pedig a kiliti református 

templomban - meg lesz tartva az ünnepi úrvacsorás istentisztelet! 

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! 

Kirándulási lehetőség:  
Július 28. szombat: Alcsútdobozi Arborétum; Központi Bányászati Múzeum; Pancho 

Aréna; Kisvasút; Csuta Cukrászda (fakultatív fagyizás) - 5500 Ft/fő, indulás Ságvár Fő tér 

8:00 

Augusztus 6-7-8. hétfő- kedd-szerda: Gyöngyös: Ferences Műemlékkönyvtár; Huszár Lajos 

Éremtár; Parádsasvár: Üveghuta Art Glass Parád Kft. manufaktúra; Mindenki 

kipróbálhatja az üvegfújást.; Recsk: Nemzeti Emlékpark; Eger: Bazilika Vár Rác templom; 

Gárdonyi Géza Emlékház Város a város alatt; Szépasszony-völgy; Egerszalók: 

Barlanglakások és Sáfránykert Sódomb; Maklár: Stühmer Mintabolt és Cukrászda – 

fakultatív fagyizás; Gödöllő: Grassalkovich- kastély - 33.000ft/fő - Indulás: augusztus 6. 

reggel 8:00 óra Ságvár Fő tér 

Érdeklődni és jelentkezni Baumann Barbaránál lehet: baumann.barbi01@gmail.com  

+36 30 935 4898 
 

Köszöntjük a  

2017-2018-as tanévben 

ballagóinkat: 

 

Óvoda:  
Kovács Annabell,  

Szöllősi Hajnal,  

Hennel Bence 

 

Általános iskola:  
Paska Enikő 

 

Középiskola:  
Czunf Dominika,  

Palcsó Patrik Péter,  

Jónás Kristóf 

 
 

mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
mailto:baumann.barbi01@gmail.com
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