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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. augusztus  

III. évfolyam VII. 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: 

Akik nélkül nem jött 

volna létre 2. oldal 

Egészségrovat 2. oldal 

Programajánló 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Számos újdonság várja a 
nyimieket szeptembertől 

  3. oldal 

Közélet  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

Elindult a Sió- paktum 

projekt  5.oldal 

 

         

 

Egy VölgyNYIMosolygós Falunap 
 

 

VEDD A NYIMIT! 

Nyim Község 

Önkormányzatánál saját 

termesztési zöldségek 

kaphatók: 

paprika, almapaprika, 

szentesi paprika/erős/, 

paradicsom,  lilahagyma, 

a terméshozamtól és 

fajtától változó áron, 

valamint savanyúság. 

Érdeklődni az 

Önkormányzati 

Hivatalban lehet 

személyesen, vagy az 

alábbi munkaidőben 

hívható telefonszámokon: 

84/380-044,vagy 

06/70/341-0007 

Megkezdtük a ságvári 

termelői piacon a 

zöldségek árusítását, 

minden kedden és 

pénteken,  

7:00-10:30-ig! 

Az idei év egyik legfontosabb eseménye természetesen a Falunap volt. Ugyan megtréfált 

bennünket az időjárás, hiszen már előző éjjel eleredt az eső, és záporok formájában kisebb-

nagyobb megszakításokkal a reggeli órákban is tovább folytatódott a szélsőséges időjárás. A 

Faluháznál ekkor javában készült a már hagyománnyá vált reggeli, és akit nem rettentett el a 

rossz idő, bőségesen megtölthette a hasát az ízletes nyimi langallóval. A faluközpontban is 

folytak az előkészületek, a bográcsokból sült hagyma ínycsiklandozó illata áradt. A 

sportprogramok közül a foci kezdődött elsőként, és a csúszós pálya ellenére 5 csapat verődött 

össze a megmérettetésre. 9:00 órától a Petanque szerelmesei 3 fős csapatokat alakítva mérhették 

össze ügyességüket. A pingpong és csocsó asztalok a fiatalabb korosztályt vonzották. A 

nagysátor alatt is nagy volt a jövés-menés, hiszen a csillámtetoválás és az arcfestés nagyon sok 

kicsit és nagyot odavonzott. Emellett kavicsfestés és egyéb kézműveskedés is várta az 

érdeklődőket. Az Egészségmegőrző sátornál ismét ingyenes állapotfelmérést és szűrést 

biztosítottak. A Ringató foglakozás és a Nyimi Öko Közösség kézműves foglalkozása sajnálatos 

módon betegség miatt elmaradt, de szerencsére még így is mindenki találhatott kedvére való 

programot. 10:00 órától a Nyim-i Lovas és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület kutyás 

bemutatóját láthattuk a színpad előtt. 10:30-tól a sütisütő verseny zsűritagjaira hárult az a hálás 

feladat, hogy végig kóstolhatták a finomabbnál finomabb süteményeket. 11:00 órakor hangos 

bevonulással érkeztek a VIII. Calibra találkozó résztvevői, akik talán még soha nem szerepeltek 

ilyen szép számmal. A felhők fölött mindig kisüt a nap, így volt ezen a napon is, hiszen ekkorra 

már csodaszép időjárásban gyönyörködhettünk, ami szerencsére a továbbiakban is kitartott. Az 

érdeklődők 11:00 órától már ismerkedhettek a Zsonglőr klub és a Mandala festés rejtelmeivel. 

A Babasarok is megnyílt, így az apróbbak számára is kedveskedni tudtunk. A Mászófal az idei 

év újdonságaként elég sok érdeklődőt vonzott, gyerekek is felnőttek is kipróbálhatták 

ügyességüket. Délben hatalmas kígyóként sorakoztak a babgulyásra és gulyáslevesre éhes, 

vállalkozó szellemű falusiak és vidéki látogatók. Az ínycsiklandó egytálétel senkinek nem 

okozott csalódást, és senki nem maradt éhes. A jó ebédhez a jó hangulatot Sipos Tibor 

biztosította. A délután is elég mozgalmasnak ígérkezett, a kisebb örömére az Ugrálóvár is 

megérkezett, majd 13:00 órától kezdetét vette a kugliverseny a megújult kuglipályán. Eközben a 

Főzőverseny résztvevői is javában készülődtek, a bográcsokban készültek az ízletes ételek. A 

gyerekek nagy örömére a Nyim-i Lovas és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület jóvoltából idén 

sem maradhatott el a lovaglás. A Kultúrházban pedig számos vendég adhatott vért, hogy ezzel 

egy nemes célt szolgáljon. A színpadon eközben egymást követték a színvonalas előadók. A 

polgármesteri köszöntőt követően elsőként C&M Dance Stúdió és a Happyness Dance Club 

táncosainak nívós előadása nyitotta a délutánt, majd az Ehule duó családtagokkal és barátokkal 

kiegészülve csinált pompás hangulatot. Ezt követte a Harmony Dance TSE Mazsorett 

csoportjának magas színvonalú produkciója. A délután egyik fénypontja a Nemzeti Regattán  első 

helyezést elérő színpadi produkció, a Betyársors volt. 16:00 órától a Pannon Grass 

gondoskodott a jó hangulatról, majd megérkezett sztárvendégünk, Dankó Szilvi, aki 

fáradhatatlanul ontotta magából a mulatós slágerek legjavát. Az eredményhirdetések és 

díjátadások sem maradhattak el. A főzőversenyt Varga Gábor nyerte, aki édes sütemények 

kategóriában is első helyezett lett. Sós sütemények kategóriában Pazdoráné Frikton Ágnes 

érte el a legjobb eredményt. A petanque versenyen Szöllősi Levente, Radetzky Zoltán, Nagy 

Géza tagokból álló csapat volt a legügyesebb, míg tekében a Bodó Tamás és Sebők Miklós páros 

szerepelt legjobban. 19:00 órától kezdetét vette az utcabál. A Fox együttes húzta a talpalávalót 

melyet csak a tombolasorsolás és a 22:00 órakor kezdődő Tűzijáték szakított meg. A fergeteges 

hangulat egészen hajnalig tartott. A szervezők, lebonyolítók és fellépők munkáját ezúton is 

köszönjük!   A Falunapi fotók az önkormányzati FB oldalon tekinthetők meg! 
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 Szeptemberi programajánló 
 

Akik nélkül nem jött volna létre 

Vigyázzunk a szívünkre! 

 
 

 

Évről-évre egyre többen 

támogatják Falunapunkat, 

mely nagyon nagy örömmel 

tölt el bennünket. Nemcsak 

helyi magánszemélyek és 

vállalkozók járulnak hozzá 

ehhez a számunkra jelentős 

naphoz, hanem olyan 

magánszemélyek és 

vállalkozók is, akik valami 

miatt kötődnek 

településünkhöz. Emellett 

egyre több nagyobb cég is 

támogatóink sorát gyarapítja, 

melynek köszönhetően igazán 

színvonalas ajándékokkal és 

tombolatárgyakkal tudunk 

kedveskedni a 

rendezvényünkön részvevő 

helyi lakosoknak és az 

idelátogató vendégeknek 

egyaránt.  

 

Köszönjük tehát a BAHART 

Zrt-nek, a Bella Állatparknak, 

a Chef Burger’s- nek, a 

Kálmán Imre Kulturális 

Központnak, a kereki 

Madárkertnek, az NHSZ 

Kertfok Zrt-nek, a Pécsi 

Állatkertnek, a Roxy 

étteremnek, a siófoki TESCO 

áruháznak, a Zobori 

Élményparknak, az Exit 

Cirkusznak, a Balaton-parti 

Kft-nek, Siófok Város 

Önkormányzatának, a siófoki 

Turinform Irodának, a siófoki 

MC Donald’s étteremnek, a 

Royal Sütödének, a 

Balatonszabadi Húsboltnak, és 

a TRG-nek, valamint minden 

helyi illetve helyi kötődésű 

vállalkozónak és 

magánszemélynek, hogy 

felajánlásával támogatta 

rendezvényünk létrejöttét. 

Továbbá ezúton is nagyon 

köszönjük azok segítségét, 

akik önkéntes munkájukkal 

hozzájárultak Falunapunk 

sikeres lebonyolításához.  

 
 

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  

Sokan úgy gondolják, a 
szívbetegség megelőzéséhez nagy 

lépéseket kell tenni, teljes 
életmód-váltás szükséges, pedig 
lépésről-lépésre haladva sokkal 
egyszerűbb és kellemesebb az 
egészséges szokások 
kialakítása. Lássuk, mit is kell 

tennünk annak érdekében, hogy 

a szívbetegség megelőzése 

hatékony legyen! Csökkentsük a 
stresszt: mozogjuk, meditáljunk, 
beszéljük meg problémáinkat 
barátainkkal, egyszóval tanuljunk 
meg lazítani. A szívbetegségek 
megelőzésében igen hatékony a 
testmozgás szerepe. Ha aktívak 
szeretnénk lenni, olyan edzést 
érdemes kinéznünk magunknak, 
amit élvezünk is. Heti 3-4 
alkalommal mozogjunk, 30 percen 
át. Kalóriát égetünk vele, és 
lefaragjuk a kilókat is, ugyanis  

 

 

a túlsúly szintén kockázati 
tényező. Alakítsuk át az 

étrendünket! A nagyon sós, 
egészségtelen zsírokban 
gazdag, vagy sült ételek helyett 
fogyasszunk inkább 
gyümölcsöket, zöldségeket, a 
sovány húsokat, teljes kiőrlésű 
gabonát. Egészséges 
alapanyagokból ugyanolyan jót 
lehet főzni, s idővel 
megszokottá válik majd. Az 
alkoholfogyasztásnál 
figyeljünk a mértékletességre, 
mert az egészségünkkel 
játszunk! A cigaretta a tüdőt és 
az egész szervezetet rongálja. A 
szívproblémák pedig jóval 
gyakrabban jelentkeznek 
azoknál, akik dohányoznak. Ha 
tehát a szívbetegség 
megelőzése a cél, tegyük le a 

cigarettát.  A vérnyomás-, 

  

 

 

A zenéről és a jó hangulatról 

a Meteor együttes tagjai 

gondoskodnak.  

Belépő: 400,- Ft, mely a 

helyszínen váltható.  

 

 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. szeptember 

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. 

 

a koleszterin- és a 

vércukorszint ellenőrzése 
igen fontos. Ha időről-
időre meglátogatjuk 
orvosunkat, ezeket mindig 
nézessük meg, majd 
konzultáljunk a kapott 
eredményről. Fogyasszunk 

galagonya teát. Erősíti a 
szívet, szabályozza 
összehúzódásait. Továbbá 
növeli az aortából kilépő 
vér mennyiségét. 
Egyenletesebb marad a 
szívdobogás, ha 
megijedünk. Tehát igazi 
gyógyszernek minősül. Ha 
nassolni támad kedvünk, 
fogyasszunk étcsokoládét s 

nevessünk minél többet, 

hisz az a szív és a lélek 

legcsodálatosabb 

orvosság!                   

 

 

 

 

„Közhírré tétetik, hogy szüreti 

bál rendeztetik. 

Szőlőből és borból reméljük 

lesz elég, 

Szívesen lát mindenkit a 

rendezőség!” 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját a 2018. 

szeptember 29-én tartandó 

nyimi szüreti mulatságra. 

Délután a hagyományokhoz 

híven lovaskocsis felvonulás 

lesz, melynek pontos 

időpontjáról a későbbiekben 

kihelyezésre kerülő plakátokról, 

és Nyim Község 

Önkormányzatának Facebook 

oldaláról tájékozódhatnak. 

Este 19:00 órától a 

Kultúrházban szüreti bál veszi 

kezdetét, melyre várjuk az 

érdeklődőket. 
 

 

Felhívjuk a szülők 
figyelmét, hogy 
gyermekeiket, 

 
ne engedjék a  
Hetyei Kastély 

területén játszani,  
 

mivel az épület 
állapota 

balesetveszélyes! 

http://www.nyim.hu/bejelentések
http://www.nyim.hu/bejelentések
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Receptajánló– A falunapi verseny 1. helyezettje 
 

 

 

 

 

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 

Számos újdonság várja a nyimieket szeptembertől 

Ingyenes jogi tanácsadás! 
 

Az „Élethosszig tartó 

tanulásért” EFOP-3.7.3-16 

számú projekt keretében 

számos új szolgáltatás vehető 

igénybe Nyimben a 

közeljövőben tájékoztatott 

megkeresésünkre Bernáth- 

Kersák Edina, a projekt 

szakmai vezetője.  

A színjátszó kör és alkalmi 

kórus vidám hangulatban 

eltöltött foglalkozást ígér,  

mely építi a lelket, a szellemet 

és a testet.  Kizökkent a 

hétköznapi, mindennapos 

fárasztó munkából.  

Lehetőség van hangképzés 

tanulására, daltanulásra, 

improvizációs gyakorlatok, 

közösségi fejlesztő játékok, 

valamint önmagad határainak  

kipróbálására - fogalmazott a 

szakmai vezető.  

Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a nagy érdeklődésre való 

tekintettel 2018. augusztus 27-

én (hétfőn) 18.30- várhatóan 

19.30. között, valamint 

szeptember 17-én  18:30-

19:30 ingyenes jogi 

tanácsadás igénybevételére 

nyílik lehetőség Nyimben, 

melynek keretében a szervezők 

várnak minden olyan helyi 

lakost, akinek jogi tanácsadásra 

van szüksége. A helyszín ismét 

a Könyvtár épülete. 

d

A rendezvény a Közösen a 

jövőnkért projekt keretében az 

Esélypont szervezésében valósul 

meg.  

 

 

  

 
 

Siófoki álom 

Hozzávalók: 
 

20-25 deka háztartási keksz 

 

Meggyes krém: 

50 deka meggy 

12 kanál gríz 

7 deci víz 

10 kanál cukor 

Vaníliás krém: 

7 kanál cukor 

3 csomag vaníliás pudingpor 

15 deka vaj 

8 deci tej 

 

Díszítés 

5 deci tejszín, 

csokiforgács 

 

 

 

 
 

Gratulálunk  

Varga Gábornak  

a süteményhez! 

Elkészítés 

A kapcsos formát kibéleljük 

fóliával, majd erre rárakosgatjuk 

a kekszet. A vizet felforraljuk a 

cukorral (a meggylével 

pótolhatjuk a víz mennyiséget, a 

lényeg, hogy összesen 7 deci 

legyen a folyadék) belefőzzük a 

grízt és a meggyet. A simára 

kevert forró krémet ráöntjük a 

kekszre. 

A tejjel és a cukorral a szokásos 

módon megfőzzük a pudingokat, 

majd amikor kihűlt, 

beledolgozzuk a vajat. 

 

A pudingos krémet ráöntjük a 

meggyes krémre, és a tetejére a 

habbá vert tejszínt simítjuk, 

csokiforgáccsal díszítjük. 

 

 

 

 
Edina rengeteg ötlettel érkezett 

a településre, néhány 

művészethez kapcsolódó 

foglalkozást személyesen fog 

tartani a faluban végzettségéből 

kifolyólag, tekintettel arra, 

hogy énekművész- tanár; 

oratórium-, és dalének művész; 

valamint a Magyar Állami 

Operaház énekkari művésze is.   

A kisgyerekes családanya 

kortól függetlenül szeretné 

megszólítani  résztvevőket 
 

az összejövetelek résztvevőit. 

A foglalkozásai repertoárját 

gazdagítja a Színjátszó kör és 

alkalmi kórus, illetve a  

Komplex szociális 

kompetenciafejlesztés (pl. 

közös éneklés, közösségi 

játékok, önismereti játékok, 

kézművesség) címen futnak.  

A Ringató- kisgyerekkori zenei 

nevelésű foglalkozások is 

Edina nevéhez fűződnek a 

térségben.   

Mint mondta: 

megtiszteltetésnek érzi, hogy  a 

nyimi közösség tagja lehet, 

törekedni fog a sikeres 

együttműködésre. 
Az eseményekről bővebben a 

facebookon, illetve a Hírlevél 

következő számában is 

tudósítunk! Kísérjenek minket 

figyelemmel!  

 

 

 

 

 

  

 

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). 

 

 
Papp Ádámot köszönti 

18. születésnapja 

alkalmából: 
Keresztapja, 

Keresztanyja és 
unokatestvérei:  

Máté, Ákos és Gergő.  
Sok Boldogságot 

Kívánunk! 

 

Van– egy jó  

receptje? 

Küldje be részünkre! 

hivatalnyim@gmail.c

om  

vagy 

Papír alapon az  

Önkormányzathoz 

 A legízletesebbnek 

ítélt ételeket- a 

beküldő nevének 

megjelölésével- 

folyamatosan 

közzétesszük 

hírlevelünkben!  

  

 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. 

  
  

 Értesítjük a lakosságot, 

hogy a háziorvosi 

rendelés 2018. 

augusztus 27-től 

szeptember 14-ig 

szabadság miatt 

szünetel. 

Recept íratása 

Ságváron történik. 

Kérjük ez irányú 

igényüket jelezzék 

nálunk a Hivatalban!  

A helyettesítésről a 

későbbiekben az 

Önkormányzat 

hirdetőtábláin 

olvashatnak. 

mailto:hivatalnyim@gmail.com
mailto:hivatalnyim@gmail.com
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Iskolás lesz a gyerekem! 

Augusztus végére fordult a 

naptár, sok szülő, és 

csemetéje már lázasan készül 

az első osztályra az 

iskolában. 

Összeszedtük néhány 

pontban, hogyan legyen 

örömteli az iskolakezdés a 

családnak: 

*A gyerekünk 

teljesítményét önmagához, 

és ne másokhoz képest 

mérjük! 

*Gyakrabban dicsérjük 

meg, és bíztassuk, még 

akkor is, ha nem a 

legtökéletesebb a munkája.  

*Fogadjuk el, ha a tanító 

szerepe felerősödik a 

szülőével szemben 

*Legyen sokkal több 

türelmünk, és időnk 

gyermekünkre, ha 

segítséget kér, vagy kérdése 

van felénk 

*A tanulás mellett legyen 

idő a kikapcsolódásra is, de 

azért a pihenés rovására ne 

terheljük a gyereket! 

 

 

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 Református egyház:  

- szeptember 2-án, 8:30-kor "Veni sancte" tanévnyitó istentisztelet Ságváron;   

- szeptember 8-án, szombaton gyülekezeti kirándulás (hittanosaink jutalomkirándulása) 

Kaszópusztára;   

- szeptember 15-én, szombaton 18:30-tól lesz Nyitott Templomok Éje (egymás után 

mindkét felekezet templomában - előbb a ságvári római katolikus templomban; aztán 

19:00-tól a reformátusban);  

- szeptember harmadik hetében közös csalamádé-készítés;   

- Teremtés Hete (szeptember 30-a és október 7-e közötti nyolcadban  

(részletek hamarosan.... ) 

  

Római katolikus egyház: 

 - Szeptember 8. Zarándoklat Búcsúszentlászlóra.   

Jelentkezni a sekrestyékben lehet a misék után. 

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!  

 
 

Önkormányzati segítség az iskolásoknak 

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévkezdés terheinek 
megkönnyítése érdekében a településen állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező óvodások, általános iskolások, középiskolai nappali tagozatos tanulók, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére gyermekenként, illetve 
hallgatónként 

 
6000.- Forint tényleges tanévkezdési támogatást nyújt. 

  
A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított 

formanyomtatványon lehet benyújtani 2018. szeptember 30. napjáig, a támogatás 
összegéről legkésőbb 2018. 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 
jogosultságot 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! 

Sokan vérüket adták 

Nyimben a Falunapon 

A hagyományokhoz híven 

az idei falunapon sem 

maradhatott el Nyimben a 

véradás. Ismét nem 

csalódtunk, akár tavaly, 

most is sokan jöttek 

vérükkel segíteni 

embertársaikon. Segítettek 

a nyimi önkénteseink is, 

személyesen megszólítva a 

vendégeket. Nyimben az 

önkéntesek, és Pistár Péter 

polgármester is 

szívügyének tekinti a 

véradást, ez meg is látszik 

az eredményen. Nem csak a 

helybeliek, hanem a 

vendégek közül is sokan 

vállalták a véradást. Az 

igazán családias 

hangulatban így aztán 

csaknem 40 donor 

jelentkezett, ami egy ilyen 

kistelepülésen igazán 

sikeresnek számít. 

Köszönet önzetlen 

segítségükért!  
Varga László 

(Magyar Vöröskereszt) 

  

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
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Elindult a SióPaktum Foglalkoztatási projekt 

 
A SIÓPAKTUM („SIÓFOK ÉS TÉRSÉGE HELYI FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK 

JAVÍTÁSA” TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002) projekt keretében 350 millió forint összegű, 100%-os 

intenzitású támogatás segíti a volt Siófoki kistérség területén (Siófok, Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, 

Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siójut, Som, Zamárdi) és Tab városában a foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci helyzet átfogó, több szempontú, együttműködésen alapuló javítását és fejlesztését. A 

pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Somogy 

Megyei Kormányhivatal közreműködésével. 

  

(A megvalósítás részleteit kidolgozó előkészítő szakasz keretében 2017 novemberében Siófok és térségi 

Foglalkoztatási Együttműködési Megállapodás aláírásával  egyezség: „paktum” jött létre, 25 szervezet (Siófok 

Város Önkormányzata, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Somogy Megyei 

Önkormányzat, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá az érintett önkormányzatok, valamint a nyitott 

együttműködéshez csatlakozni szándékozó vállalkozások, képzési és civil szervezetek) közös 

érdekkinyilvánításával, célkitűzésével és felelősségvállalásával. A program keretében 2017 szeptemberében 

Siófokon, a Semmelweis utca 2. szám alatti „Hernyósor üzletház” emeletén létrejött a SióPaktum Iroda, melynek 

feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a 

kapcsolatrendszer működésének biztosítása.) 

Az előkészítő szakaszban kidolgozásra és elfogadásra kerültek az egész rendszert szabályzó előzetes 

igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek. 

A Minisztérium jóváhagyását követően a következő hetektől a térség területén működő vállalkozásoknak és 

egyéb munkáltatóknak – munkaerő- és képzési igényeik benyújtását követően – lehetősége nyílik bérköltség-

támogatás igénylésére. A támogatás hátrányos helyzetű új munkavállaló felvétele esetén, a támogatási időszak 

felével megegyező idejű, támogatás nélküli tovább-foglalkoztatás vállalása ellenében igényelhető. 

A bér- és bérköltség támogatások mellett – a térségben leadott munkaerő- és képzési igényekből kiindulva –

 kereslet központú, szakmai alapokon nyugvó képzési programok, munkaerőpiaci programok, támogatások 

(tájékoztatás, tanácsadás, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés stb.) állnak a hátrányos 

helyzetű, vagy inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó személyek rendelkezésére. Továbbá, a 

SióPaktum projekt során megrendezésre kerülő szakmai rendezvények – workshopok, fórumok, tanácsadói 

napok, partnertalálkozók, állásbörze – keretében lehetőség nyílik térségi munkaerő-piaci együttműködések 

kialakítására/szorosabbra fűzésére; közös gondolkodásra és fejlődésre. 

  

A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba minimum 227 fő 

kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 100 fő lesz. 

(Összességében, a Sió Paktum projekt különböző munkaerő-piaci szereplőket segítő és összekötő 

programelemeivel megvalósulhat a térségi munkaerő-piac bővülése, illetve, egy együttműködésre és 

párbeszédre épülő foglalkoztatási rendszer hosszú távú, dinamikus működése.) 

A projekt sikerét - társadalmi párbeszédre épülő jellege miatt – nagy mértékben befolyásolja a különböző 

munkaerő-piaci szereplők aktív közreműködése, melyet előre is köszönünk! 

  

 További információ kérhető: 

Gáll J. Anna Paktumiroda vezető 

                                       siopaktum@gmail.com 

                                       Tel.: +36/20 394 4711 

 

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

https://maps.google.com/?q=Semmelweis+utca+2.+sz%C3%A1m&entry=gmail&source=g
mailto:siopaktum@gmail.com
mailto:hivatalnyimfb@gmail.com

