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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. október  

III. évfolyam IX. 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: 
Idősnapi köszöntő 2. oldal 

Egészségrovat 2. oldal 

Programajánló 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Önkormányzati segítség a 

nyugdíjasoknak 3. oldal 

Bursa Hungarica 

 ösztöndíj  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ  4. oldal 

Közérdekű  

tájékoztatók 5. oldal 

   

 

         

 

Néhány szó a közösségi terek és a falu értékeinek védelméről 
 

VEDD A NYIMIT! 

Nyim Község 

Önkormányzatánál 

saját termesztési 

zöldségek kaphatók: 

Burgonya, 

fokhagyma,  

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 

Jó néha azokat az alapfogalmakat újra ismételni, amik természetesnek 

tűnnek, de néha elfelejtjük őket. Csak címszavakban: 

1. A falu közös használatú részei, utcabútorok, kuglipálya, lengőteke, stb. 

mindenkié. Vagyis legalább olyan állapotban kell otthagyni, ahogyan azt 

az ember használatba vette. Tehát, ami közös az nem azt jelenti, hogy 

 Ellopható 

 Tönkretehető 

 Szeméttel beteríthető 

Mindenkitől elvárható, hogy a falu dolgaira úgy tekintsen, mint sajátjára. 

Vigyázzon rá és ezt várja el másoktól is! 

Mindenki felelős, azért, hogy milyen környezetben élünk. Otthon sem dobálja el 

senki a szemetet a szobában, vagy az udvaron. Az utcán se tegye ezt senki! 

1. Örökzöld téma a kutyatartás szabályai. Emlékeztetőül: 

 Mindenkinek kötelessége a felelős állattartás, amit törvény ír elő, 

a kutya és a velünk egy településen élők érdekében. 

 A kutyát lehet kennelben és láncon is tartani, (a rá vonatkozó 

szabályok betartásával) 

 Minden gazdának kötelessége a kutyát a telkén belül tartania. 

Csak a közösségi szabályok betartásával lehet közterületre vinni. 

(póráz, szájkosár, megfelelő oltások megléte!) 

 A felelős minden esetben a kutya gazdája, azért, ha a kutya 

kiszökik. 

 Senkitől nem várható el, hogy a kutyaharapástól rettegjen 

azért mert egyesek nem képesek, illetve többszöri felszólítás 

ellenére sem hajlandók figyelembe venni a felhívást az ebek 

telken belül tartására!     

  
 

2. A közterületek rendben tartása: 

 Az Önkormányzat rengeteg pénzt és időt költ a közterületek 

rendben tartására. 

 Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak, annak 

érdekében, hogy a kommunális adót ne kelljen a sokszorosára 

emelni, el kell várnunk lakosságtól az ingatlanaik előtti közterület 

rendben tartását egész éven át. Beleértve a zöldfelület kezelést 

(fűnyírás, fák, bokrok ápolása), a járdák, behajtók tisztán tartása, 

hó eltakarítás, illetve a síkosság mentesítés. 

 Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem tudnak ennek eleget 

tenni, kérjük, jelezzék az Önkormányzati Hivatalban.  

 Legyünk tekintettel másokra, a közösségi területekre pedig 

vigyázzunk úgy, mintha az a sajátunk lenne és ezt másoktól is 

követeljük meg! 

Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
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Férfinapi programajánló  
 

A falu szép korúit köszöntöttük 

Egészségrovat- a masszázs egészségre gyakorolt hatása 

 
 

 

 

Napsütéses októberi 

délutánon köszöntöttük idén 

nyugdíjasainkat 2018. 

október 13-án. A rendezvény 

Nyim Község 

Önkormányzatának 

szervezésében, a Nyimi 

Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

közreműködésével valósult 

meg. Az eseményt Pistár 

Péter Polgármester Úr 

köszöntője nyitotta, majd 

Bernáth- Kersák Edina 
énekművész, a Magyar 

Állami Operaház énekkari 

művésze – aki egyben az 

EFOP-3.7.3-16. "Tanulással 

a közösségünkért" LLL 

programok megvalósítása 

Nyim községben” elnevezésű 

projekt szakmai vezetője 

Nyimben – operett részletek 

előadásával kápráztatta el a 

közönséget. 

Őt követte Bognár Gyula 

magyar nóta és dalénekes, 

aki a délután és a koraeste 

hangulatáról is 

gondoskodott. A tartalmas 

műsor mellé tartalmas 

ételeket szolgáltak fel. A 

kétfogásos estebéd után 

finomabbnál finomabb 

süteményeket kóstolhattak 

időseink, és az asztalokra jó 

borok is kerültek. Néhányan 

táncra perdültek, és a 

bátrabbak a szerencséjüket 

is kipróbálhatták, hiszen 

értékes tombolatárgyak 

találtak gazdára. 

Összességében egy jó 

hangulatú, vidám estét 

zárhattunk. Reméljük, 

minden kedves 

vendégünknek örömteli, 

boldog időtöltést 

szereztünk. A felajánlott 

süteményeket és 

segítőink 

közreműködését ezúton 

is nagyon köszönjük. 

 
További fotók az 

önkormányzati FB oldalon 

találhatók. 

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!  

Az emberi testet számos izom, 

lágyszövet és ínszalag alkotja, 

melyeket az idegrendszer hálóz be 

és hoz mozgásba. Izmainkat 

folyamatosan használjuk, 

terheljük, ezért nekik is 

szükségük van a megfelelő 

karbantartásra. Ha erről 

megfeledkezünk, szép lassan 

kialakulnak a fájdalmas 

izomcsomók, nyak és derékfájás, 

akár zsibbadás is jelentkezhet a 

végtagokban, később a 

legtermészetesebb mozdulatok is 

nehézkessé válnak. A sportolás 

előtti masszázs segít bemelegíteni, 

megnyújtani az izmokat, 

előkészítve azokat a terhelésre, így 

nagyban csökkenti a sérülés 

kockázatát. A masszázsfogások 

fokozzák a vér-, és 

nyirokkeringést, segítik a pangó 

vér kiürülését a hajszálerekből,  

 

ellazítják az izmokat. Az 

ülőmunka, az íróasztalnál 

töltött hosszú órák terhelik az 

ágyéki gerincszakaszt, s így jó 

eséllyel számíthatunk 

gerincsérv kialakulására. 

Törzserősítő edzéssel és 

masszázzsal hatásosan 

megelőzhetjük a 

hosszútávon kialakuló 

mozgásszervi problémákat. 

A masszázs fájdalomcsillapító 

hatása is ősidők óta ismert, 

gondoljunk csak a fejfájásra.  

A migrént az okozza, hogy a 

merev izmok nyomás alatt 

tartják az agyi ereket, 

csökkentve a vérben gazdag 

oxigén áramlását.  

A masszázs során lazul az 

izomzat, oxigén szabadul fel 

és szinte egyből enyhíti a 

kínzó fejfájást. 

  

 

 

Ezúttal is finom 

vacsorával, jó zenével és 

egy kis meglepetéssel is 

várjuk vendégeinket. 

 A vacsora ára: 1200Ft/fő   

 
Részletek hamarosan…  

 A tavalyi képgaléria az 

önkormányzat facebook 

oldalán megtekinthető!  
  

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. november  

A masszázs az ellenálló- 

képesség javítása céljából is 
kiváló természetes eljárás, 

megnyugtatja az 
idegrendszert, csökkennek 
a szorongásos tünetek. 

Elősegíti a pihentető 
alvást.  
A masszázs során kitágult 
erekből gyorsabban 
távoznak a méreganyagok. 
Nem utolsó sorban a 

masszázsolajok, krémek 
ápolják a bőrt.  
 

Lehetsz fiatal, felnőtt, 
nyugdíjas, aktívan sportoló, 
fizikai,vagy irodai dolgozó, 
biztosan megérdemelsz a 

mindennapi terhek után 

egy kis pihenést és 

regenerációt! 
 

 

 Bár a Nemzetközi Férfinapot 

1999 óta ünneplik szerte a 

világban, és Magyarországon 

2009-től szerveznek a 

nemzetközi férfinaphoz 

köthető rendezvényeket, mi 

ebben is megelőztük 

korunkat, hisz Nyimben már 

több mint két évtizede 

minden novemberben 

megrendezésre kerül a 

Férfinapi bál. Mi ilyen módon 

köszönjük meg a férfiaknak, 

hogy komoly segítőink, 

támaszaink a 

mindennapokban, és hogy  

 

nélkülözhetetlen szerepet 

töltenek be az életünkben. 

A hétköznapokon a 

munkahelyükön dolgoznak, 

emellett egyenlően részt 

vesznek a háztartási munkában, 

ha van gyermekük, akkor az ő 

ellátásukban és nevelésükben, 

és egyenlő társai partnerüknek.  

Ezt megköszönve kerül idén is 

megrendezésre a Férfinapi bál a 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

rendezésében 2018. november 

17-én, ahol a zenét az Ikarusz 

együttes szolgáltatja.  
 

 

Értesítjük a 

lakosságot, hogy  

 

2018. október 26-án 

(péntek) 18.00 órai 

kezdettel  
KÖZ-

MEGHALLGATÁST 

 tartunk a 

Kultúrházban, 

melynek témája: 

 

- Beszámoló a 2018-

ban megvalósult 

beruházásokról, 

 

-2019-es esztendő 

célkitűzései 

 

-Szőlőhegyi 

(Rákóczi utca) 

vezetékes víz 

létesítéséről 

tájékoztató 

 

- Kábel Tv, internet, 

telefonszolgáltatással 

kapcsolatos 

tájékoztató 

 
VÁRJUK AZ 

ÉRDEKLŐDŐKET! 
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Receptajánló– Rakott kel 
 

 

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! 

Önkormányzati segítség a nyugdíjasoknak 
    

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

 Nyim Község 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a téli fűtésszezon 

terheinek megkönnyítése 

érdekében a településen 

állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező nyugdíjasok, 

nyugdíjszerű ellátásban 

részesülők részére  

 

6000.- Forint egyszeri 

pénzbeli támogatást 

nyújt. 
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Hozzávalók: 
*1 db gyerekfej nagyságú 

kelkáposzta  

(vagy 1,5 – 5 kg kelbimbó) 

*40 – 50 dkg darált hús 

pörköltnek megfőzve rövid 
lével 

*25 – 30 dkg rizs készre 
főzve/párolva 

*1 mk szódabikarbóna, *só 

*½ l tejföl 
*½ csomag szeletelt bacon 

(opcionális) 
*zsiradék a sütőedény 

kikenéséhez,  

*prézli a megszórásához 

 
Sue 53 receptje 

 

terítünk fedetten, úgy, hogy 

kicsit fedje az oldalait is az 

edényünknek! Erre rátesszük a 

pörköltös rizs felét, megint 

káposzta, utána pörkölt, és a 

tetejét szép káposztalevelekkel 

beborítjuk. Tetejét a tejföllel 

megkenjük (esetleg tehetünk 

bele sót, és 1 tojás sárgáját, de 

ekkor csak a tejföl felét 

keverjük ki!), sorban 

rárakosgatjuk a szeletelt bacon. 

Előmelegített 180 fokos sütőben 

kezdjük sütni. Kb. 10 perc 

múlva emeljük a hőt 200 fokra. 

20 perc múlva nézzük meg. Ha 

nagyon pirul, az utolsó 5 – 10 

percre vegyünk vissza a hőből 

150 fokra, és a tetejét borítsuk 

le alufóliával (vagy a saját 

fedőjével). Kockákra vágva 

tejföllel kínáljuk. Van, aki a 

káposztafejet negyedeli, 

csíkozza, és úgy főzi elő. 

 

 

Nagy lábosban odateszünk vizet 

forrni. A káposzta külső leveleit 

eltávolítjuk, torzsáját körül, és 

keresztben is bevágjuk. A forró 

vízbe teszünk bőven sót, és a 

szódabikarbónát. A káposztát 

torzsájával lefele beleraktuk, 

lefedjük. Nagyobb zöldségmosót 

szűrőlapátot, és egy tálat 

előkészítünk. A darált hús pörköltöt 

odatesszük langyosodni, vagy, ha 

frissen készült, hűtjük kicsit. A 

káposzta fejet pár percenként  

folyamatosan forgatjuk, a leveleit 

ahogy lazulnak leszedjük a 

szűrőlapát segítségével, és 

lecsöpögtetjük. Amikor a tálban 

összegyűltek a levelek a megmaradt 

kicsi káposztát 2 – 4 darabba 

vágjuk. A pörköltet összekeverjük a 

rizzsel. A sütőedényt kizsírozzuk 

(vajazzuk, olajozzuk), megszórjuk a 

prézlivel. Alulra káposztaleveleket  

A támogatásra jogosult 

nyugdíjas a támogatás iránti 

igényét  

2018. november 15. napjáig 

nyújthatja be a Ságvári Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz, a 

hivatal által rendszeresített 

formanyomtatványon.    Az 

igénylőlapok felvehetők, és 

kitöltve leadhatók a Nyimi 

Hivatalban is Babodiné Csik 

Beátánál. A támogatásra való 

jogosultságot 

lakcímkártyával, valamint a  

NYUFIG által az év elején 

kiadott nyugdíjigazolással kell 

igazolni. 

Az igénylő személyes 

okmányai szükségesek a 

kérelem leadásához! 

 

 
 

  
 

 

 
A foglalkozásokkal 

kapcsolatban 

felmerülő bármilyen 

kérés, kérdés esetén 

állunk 

rendelkezésükre! 

Bernáth- Kersák 

Edina szakmai vezető  

(+36 70 709 1667) 

Kelemen Orsolya 

szakmai megvalósító  

(+36 70 709 1492) 

Fabebook.com/ 

Tanulással a 

közösségünkért 

 Nyim községben 

 

 
 

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az 

esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 

A program keretében olyan 

szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatásban részt 

vevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik 

a települési önkormányzat 

illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkeznek, 

felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony keretében) 

teljes idejű (nappali tagozatos) 

képzésben vesznek részt.  

 
 

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 

felsőoktatási hallgatók 

számára a 2018/2019. tanév 

második és a 2019/2020. 

tanév első félévére 

vonatkozó („A” típusú), 

illetve a („B” típusú) 

pályázati kiírás, a 

felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánók részére 

elérhető a www.nyim.hu 

weboldalon. 

 Személyes felvilágosítás a 

Nyimi Polgármesteri 

Hivatalban, valamint a 

Ságvári Közös 

Önkormányzati Hivatalban 

kérhető munkaidőben. 

 

 

A pályázat beadáshoz a 

Bursa Hungarica 

Elektronikus 

Pályázatkezelési és 

Együttműködési 

Rendszerében (a 

továbbiakban: EPER-Bursa 

rendszer) egyszeri pályázói 

regisztráció szükséges, 

melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/

palybelep.aspx 

A pályázat fenti 

elektronikus felületen 

történő rögzítésének és a 

kinyomtatott adatlap 

önkormányzathoz történő 

benyújtásának 

határideje: 

2018. november 6. 

 
 

OKTÓBER 23. 

ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉS 

ÉS KOSZORÚZÁS 

2018. október 23-án, 

kedden 

17.00 órai kezdettel 

Nyim Község 

Önkormányzata az  

1956-os forradalom és 

szabadságharc 

eseményeit felidézve 

koszorúzással 

egybekötött ünnepi 

megemlékezést tart 

Nyimben.  

Gyülekező a Szent 

István szobornál, ezt 

követően fáklyás 

felvonulás a 

Büszkeségponthoz.  

Ünnepi beszédet mond: 

Pistár Péter 

polgármester 

 
Nagy tisztelettel, és 

szeretettel várjuk a 

megemlékezőket! 

 

http://www.nyim.hu/
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Apróhirdetés 
 

Eladó 1500m2-es építési 

telek, Nyim Rákóczi 

utca 7/b. 

Érdeklődni lehet: 

84/312-537; 30/3765452 

*** 

Tisztelt Olvasóink! 

A nagy érdeklődésre 

való 

tekintettel 

hírlevelünket állandó 

INGYENES 

apróhirdetési 

rovattal bővítjük! 

Venni szeretne, vagy 

eladna? 

Küldje el hirdetését a 

hivatalnyimfb@gmail. 

com 

e-mail címre, 

és díjmentesen 

megjelentetjük aktuális 

havi 

hírlevelünkben! 

Lapzárta: minden 

hónap 

15-e! 
A hirdetések tartalmáért 

felelőséget nem 

vállalunk! 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 

~október 26-án, pénteken 16:30-tól – az előző években gyakorlattá lett – maskarás* 

töklámpás-estre kerül sor a kiliti református Közösségi Házban; várjuk hittanosainkat! 

A részvétel ingyenes (faragni való tököt csupán azon hittanosaink számára tudunk 

térítésmentesen biztosítani, akik október 20-ig regisztrálnak 

a ref.egyhazkozseg@gmail.com E-mail címen! Az E-mail „tárgy” mezejében ez 

szerepeljen: töklámpás-est) *lehetőség szerint házi készítésű jelmezeket viseljenek a 

gyerekek – az első három helyezett díjazásban részesül!  

~ október 28-án, vasárnapi istentiszteletünkön, a reformáció emléknapját megelőző 

vasárnapon (reformáció vasárnapján) az újborért – s nem mellesleg az 501 esztendeje 

világhódító útjára indult reformációért – adunk hálát istentiszteletünkön. (Az úrvacsorai 

jegyek felajánlását kérjük – hálásan köszönjük!) Ságvár: 8:30; Kiliti: 10:00; Nyim - 

14:00 [A MRE Zsinatának döntése alapján gyülekezeteink a reformáció hónapjának 

utolsó vasárnapján befolyt perselypénzeiket egy, a Zsinat által jóváhagyott s támogatott 

gyülekezeti célra ajánlják fel. Legyen ez az adomány a reformáció ünnepéhez méltó 

egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének 

újabb szép példája. Kérjük tehát a testvéreket: ennek ismeretében ajánlják fel 

adományaikat!]  

~ október 31-én, szerdán – a reformáció emléknapján – kerül sor a Dél-balatoni 

Református Régió közös úrvacsorás istentiszteletére, 17:00-tól a Fonyódi Kulturális 

Központ Dísztermében (8640 Fonyód, Ady Endre utca 17.)  

~ közeleg az elhunytak emléknapja. Korábban november elsején, az ún. 

„Mindenszentek” délutánján (az elhunytak emléknapjának előestéjén) szoktunk a 

temetőkertekben találkozni – közös tiszteletadásra szeretteink emléke előtt –; ám évek 

óta október 31-én, a reformáció emléknapján teszünk így, méghozzá az alábbiak 

szerint: 14:30-kor a ságvári temetőben (lelkészsíroknál), 15:15-kor pedig a kiliti 

temetőben (dr. Nagy István, néhai lelkipásztorunk sírjánál) várjuk a testvéreket, hogy 

ott az örökkévalóságról elmélkedjünk!  

~ iratterjesztésünkben hamarosan kapható: a 2019-es évre szóló Bibliaolvasó 

Kalauz; Református Falinaptár; és a Képes Kálvin Kalendárium. Előzetes 

igényfelmérést végzünk – kérjük, iratkozzanak fel a rendelni szándékozók!  

~ november 10-én, szombaton, egész napos kirándulásra invitáljuk az 

érdeklődőket. A kirándulás tervezett programpontjai dióhéjban: indulás 08:00-kor a 

kiliti református Közösségi Ház előtti parkolóból; az iregszemcsei református templom 

megtekintését követően Bikal, Élménybirtok – Márton napi vigasságok. Kétfogásos 

ebéd, korlátlan borfogyasztás. A kirándulás várható költsége: 7.000 Ft/felnőtt; 1.000 

Ft/gyermek (ebéd nélkül). / 

~ november 18-án – a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából – rendhagyó 

istentiszteletre kerül sor, a ságvári Művelődési Házban. Az egész napos rendezvény 

díjmentesen látogatható; adományokat természetesen elfogadunk!  

~ sajnálatos módon kétezernél is többre emelkedett az indonéziai Celebeszt megrázó 

földrengés, és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma. A szigetet néhány 

nappal ezelőtt rázta meg egy 7,5-es erősségű földrengés, melyet aztán óriási károkat 

okozó szökőár is követett. Több ország mellett hazánk is felajánlotta a segítségét, 

miután az indonéz elnök engedélyezte, hogy az ázsiai ország nemzetközi támogatást 

fogadjon el. Amennyiben a Magyar Református Szeretetszolgálat (illetve bármely 

magyarországi segélyszervezet) is kinyilvánítja támogatási készségét, 

gyülekezeteinkben is meg fogjuk hirdetni a földrengés és szökőár- sújtotta indonéz 

terület anyagi támogatását. 
 

 

VÁLTOZÁS A 

HÁZIORVOSI 

ELLÁTÁSBAN! 

Értesítjük a lakosságot, 

hogy  

a háziorvosi rendelés 

előre láthatólag 

október végéig szünetel 

Nyimben,  
az önkormányzati épület 

felújítása miatt. 

 

A falugondnoki 

szolgálat keretében, 

minden kedden  

10.15. perckor  

busz indul a ságvári 

rendelőhöz, ahol a 

háziorvos fogadja a 

betegeket. 

Köszönjük türelmüket! 

Református egyházi hírek 

 

Mindenszentek ünnepe, halottak napja: virág a sírokon –  

az emlékezés virágai… 

 

Virágok a sírokon, szelíden pislákoló mécsesek a temetőkben, mely 

alkonyatkor nyugodttá, békéssé varázsolják a sírkerteket. 

Emlékezünk... Ez most a csendes ima, és az emlékek felidézésének időszaka… 

Ez alkalomból 2018. október 28-án vasárnap 9.00. órától római katolikus 

szentmise veszi kezdetét az elhunytak tiszteletére Nyimben! 
 

November havi miserend Nyimben: 

2018. november 11., és november 25. vasárnap- 9.00 órától.   
 

mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com
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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    

Tájékoztatjuk a 

lakosságot, hogy az 

önkormányzati épület 

felújítása miatt a 

Könyvtár október végéig 

a megszokott 

időpontban nem 

látogatható. Igény esetén 

a következő 

telefonszámon, illetve 

Messengeren, Viberen a 

könyvtáros elérhető: Peitli 

Franciska:  

06/70 424-6139 

A polgármesteri 

fogadóóra október 

végéig a megszokott 

időpontban szünetel. 

Bármilyen probléma 

esetén, a 06/30 251-1724-

as telefonon egyeztetett 

időpontban Polgármester 

Úr a lakosok 

rendelkezésére.  

 

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

Közérdekű közlemények 

 

A növényvédelmi hatóság felhívja a földhasználók figyelmét a mezei pocokfertőzöttség 

haladéktalan felmérésére. 

A megyei tapasztalatok szerint a mezei pocok (Microtus arvalis) egyedszáma az idei év első 

felében nem emelkedett jelentősen. Azonban szeptember óta az egyedszám olyan mértékű 

növekedése következett be egyes megyékben, ami már fokozott figyelmet és intézkedést 

igényel. Elsődlegesen veszélyeztetettek Békés megye déli és középső, helyenként északi 

területei. Ezen túl Csongrád, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében is észlelhető a rágcsáló állományok számottevő, gócos felszaporodása egyes 

szántóföldi, kertészeti kultúrákban, évelő pillangósokban, valamint ruderális területeken. Bár 

egyelőre invázióról nincs szó, ugyanakkor minden gazdát arra intenek a szakemberek, hogy 

fokozottan figyeljen a területeire, és ha szükséges, azonnal kezdje el a védekezést. 

A növényvédelmi hatóság emiatt az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 
A károsító-helyzet pontos ismerete és a károk megelőzése érdekében mielőbb kezdjék el a 

fertőzöttség felmérését, a munkában a növényvédelmi szakemberek, termelők egyaránt 

vállaljanak részt. A felmérésre ne csak a jelenleg veszélyeztetett területeken, hanem azokon 

a táblákon is kerüljön sor, ahol tavaly nem volt mezei pocok kártétel. A felméréskor a 

rezervoár területekre (az évelő pillangósokra és a ruderális területekre) fordítsanak különös 

figyelmet! A magas egyedszám fokozott veszélyt jelent az őszi vetésekre és az állókultúrákra. 

A mezei pocok veszélyes kártevőnek minősül, a védekezési kötelezettséget jogszabály írja 

elő. A felmérés eredménye alapján kell dönteni a helyi védekezés szükségességéről. A 

védekezési mód megválasztásakor és a kezelések végrehajtásakor kövessék az integrált 

növényvédelem elvét. Ne csak a növényvédő szeres, csalétkes védekezésre gondoljanak, hisz a 

megfelelő mélységű talajművelés, a ragadozó madarak számára kihelyezett ülőfák is nagy 

segítséget jelentenek a túlnépesedés megelőzésében, mérséklésében. Mivel kedvező 

körülmények, száraz őszi időjárás esetén tovább növekedhet a kártevő egyedszáma, ezért a 

továbbiakban is elengedhetetlen a folyamatos odafigyelés és a kellő idejű hatékony 

intézkedés. A károsító-helyzet felméréséhez és a védekezéshez szükség szerint vegyék 

igénybe növényorvos, növényvédelmi szakember irányítását- áll a NÉBIH közleményében. 

 

Felhívás az aktuális mezei pocokfertőzöttség felmérésére 

 

„LLL” – LifeLong Learnig- Élethosszig tartó tanulás- kert és lakáskultúra 

Az EFOP 3.7.3 program, amely megvalósításán igen sokan tevékenykednek szorgalmasan, 

nem öncélú program. Nem azokról szól, akik képzéseket, előadásokat, foglalkozásokat 

tartanak, szerveznek, hanem rólunk nyimiekről szól. Nekünk nyimieknek szól! 

Sokunkban megfogalmazódott már igény arra, hogy jó lenne szépíteni a környezetünket, 

otthonunkat, de nem is tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá. Milyen színűre fessük a falakat, 

vegyünk- e tapétát, milyen legyen a lámpa, a függöny, milyen színek illenek egymáshoz és 

sorolhatnánk még a kérdéseket. Aztán amikor éppen feladni készülünk, akkor kint a kertben 

keresünk menedéket, de ott sem biztos, hogy jobb a helyzet. Hiszen ott is sok kérdéssel 

találhatjuk szemben magunkat. Miért pusztul ki foltokban a fű, mikor kell metszeni a rózsát, 

vagy mikor permetezzünk a veteményes kertben. A kérdéseket hosszan sorolhatnánk, de a 

legjobb, hogy a válasz nagyon rövid: „LLL kert és lakáskultúra szakkör”  

Minden hónapban lehetőségünk nyílik képzett szakembereknek feltenni a kérdéseinket, 

együtt megtalálni a válaszokat. A foglalkozásokat építőmérnök, lakberendező, 

kertészmérnök és agrármérnök szakemberek tartják az adott témáknak megfelelően. A 

hétvégén a színekkel ismerkedhetünk meg, a színek hatásáról, és azt, hogy hogyan használjuk 

helyesen a színeket az otthonunkban. Színkollázs készítésére is lehetőség lesz, és mindenki 

elkészítheti a saját színkörét, ami segítségére lehet a továbbiakban.  

A lakáskultúra foglalkozások célja, hogy alapvető ismereteket sajátítsunk el otthonunk 

szépítésére, dekorációs tippeket, ötleteket, és az ötletek megvalósításában segítséget kapjunk.  

A foglalkozások végére valamennyi résztvevő elkészítheti egy lakás berendezési tervét, és 

senki nem megy haza üres kézzel, hiszen a karácsonyi ünnepi teríték megalkotásához nem 

csak ötleteket, de kellékeket is hazavihetünk, a tökéletes ünnepi hangulat megvalósításához.  

A következő hírlevelünkben a kertészettel kapcsolatos tematikáról nyújtunk kicsit bővebb 

tájékoztatást.  

 

Kezdődik a fűtésszezon! 

Az alábbi tanácsok 

figyelembevételével 

elkerülhetők a 

kéménytüzek, és a szén-

monoxidmérgezések:       

* Évente legalább 

egyszer mindenki 

ellenőriztesse 

SZAKEMBERREL a 

fűtőeszközét.  

* A lerakódott por és 

szennyeződés rontja a 

fűtés hatékonyságát, és 

balesetveszélyes is. 

Használat előtt tisztítsuk 

meg a fűtőeszközt! 

*A családi házakba a 

kéményseprő nem megy 

automatikusan, az 

állampolgár által foglalt 

időpontban végzi el az 

ingyenes ellenőrzést és 

tisztítást. A 

www.kemenysepres.hu 

oldalon, vagy a 1818-as 

telefonszám lehet 

időpontot foglalni. 

* a lakás megfelelő 

szellőzéséről 

gondoskodjuk, illetve 

szerezzünk be jó minőségű 

szén-monoxid-érzékelőt!  

* Fűtésre tűzifát 

használjunk, ne háztartási 

hulladékot, lomot, mert 

azon túl, hogy szennyezi a 

környezetet, és a 

fűtőberendezésünket, 

rendkívül balesetveszélyes 

az égetése.  

 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.kemenysepres.hu/

