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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. május 

IV. évfolyam IV. 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: 
 

Megtisztítottuk a falut 

2. oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

 

Változott a 

lakosságszám Nyimben  

2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

 

Királyság! 3. oldal 

Gyereknap  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

EZ+AZ       4.oldal 

 

Szeretettel várunk mindenkit Magyarország Településeinek Vitorlásfesztiváljára, a Nemzeti 

Regattára 2019. június 01-02-án a siófoki Hajóállomásra, hogy a kétnapos programsorozat 

alkalmával együtt szurkoljunk csapatainknak, akik a különböző versenyeken képviselnek 

bennünket. 

 

Szurkoljunk együtt Nyimnek! 

KÖSZÖNTSE 

SZERETTEIT A NYIMI 

HÍRLEVÉL 

HASÁBJAIN! 

Februártól új rovatot 

indítunk, melyben 

lehetőség lesz gratuláció, 

jókívánság, gyászjelentés, 

stb. megjelentetésére. 

LAPZÁRTA:  

adott hónap 15. napja 

A hirdetéseket kérjük, 

munkaidőben az 

Önkormányzati Hivatalba 

szíveskedjenek eljuttatni. 

 

 

 

 

Szombati programok 

Ünnepélyes megnyitó: 09:00-09:30 

Sátorstandon történő bemutatkozás: 09.00-18.00  

Vitorlás elődöntők:09.30-15.00 óra  

Sárkányhajó futam elődöntő: 09.00-15.15 óra  

Kézműves foglalkozás Nyim standjánál: 10.00-12.00 óra  

Települési ízek versenye - zsűrizés: 13:00-15:00 óráig 

Szombati versenyszámok eredményhirdetése: 18:30-19:00 

   Vasárnapi programok  

Sátorstandon történő bemutatkozás: 09.00-16.00 óra  

Vitorlás középdöntők, döntő: 9.30-15.00 óra  

Sárkányhajó futam középdöntők, döntő: 10.00-15.00 óra 

Nyim település színpadi bemutatkozása: 10:30-10:45   

Kézműves foglalkozás Nyim standjánál 11:00-13:00 óráig 

Települési ízek versenye zsűrizés: 13.00-15.00 óra  

Eredményhirdetés: 17.00-18:00 óra  

 

Szórakoztató programok: 

Mindkét nap: Sétahajózás: 09:15-10:15 / 11:15-12:15 / 13:15-14:15 

(Jegyek a BAHART jegypénztárában válthatók) 

 

INGYENES PROGRAMOK: 

Gyereksziget, Egészségsziget, Rendőrségi, Tűzoltó és Katasztrófavédelmi bemutatók, 

Vodafone Future Truck (jövőbemutató technikai bemutatók), és még sok más… 

  

  
 

 

A kétnapos országos seregszemlének ismét Ördög 

Nóra lesz a háziasszonya, házigazdája pedig 

Borbély Ferenc, aki egyben a vitorlásverseny 

szakértő kommentátora is. 

Az eseményen ingyenesen látogatható koncertek 

keretében szombaton fellép Vastag Csaba 14.15.-

től,  az Irigy Hónaljmirigy 19.30-tól, vasárnap 

Péterfy Bori & Love Band 13.30-tól, valamint a 

Hooligans zenekar 18.00 órától! 

A szervezők garantálják, hogy két napig újra 

egymásra mosolyog az ország a Balaton partján! 

 

Változatos, színes, vonzó családi programok nagyoknak és kicsiknek! 

…Vízen: Vitorlásverseny, Sárkányhajó futamok, Varázshajó gyerekeknek, Bulihajó 

felnőtteknek, Nézőhajók, Jótékonysági futam  

… Parton: Települési Ízek Versenye, Települési standok, bemutatkozások, Játéksarok, 

Egészségsziget, Kirakodó vásár 

… Színpadon: Koncertek, települések szórakoztató műsorai 

 

VEDD A NYIMIT! 

Saját készítésű savanyúság kaphatók: 

 savanyú uborka, 

 alma paprika/csípős/, 

 lecsó 

 paradicsomlé különböző kiszerelésekben 

Érdeklődni az Önkormányzati Irodán lehet munkaidőben személyesen, vagy a 

 84/580-022-as telefonszámon. 
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 Változás Nyim lakosságszámában 
 

Megtisztítottuk a falut 

Egészségünk – Május a vérnyomásmérés hónapja! 
 

 

 

Az idei évben immár 13. 

alkalommal, április 27-én került 

megszervezésre a Nagy Nyimi 

Falutakarítás, faluszépítés. 

Sajnos az idő nem volt kegyes 

hozzánk, borús,esős reggelre 

ébredtünk. 

 A vállalkozó szellemű 

önkéntesek, nem félve a sötét 

fellegektől,  fél 8 tájban 

gyülekezni kezdtek a 

Faluháznál. Siófoki SzC Baross 

Gábor Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájának diákjai is 

megérkeztek, valamint 

csatlakozott hozzájuk néhány 

lelkes tabi szakközépiskolás 

diák is. 

A Faluszépítő Egyesület tagjai 

várták a résztvevőket az 

elmaradhatatlan langallós 

reggelivel, hajnal óta 
szorgoskodtak,isteni lett 
,mind elfogyott! 
A reggeli után Pistár 
Péter megtartotta a 
szokásos 
munkavédelmi oktatást 
és kiosztotta a 
feladatokat. 
Megkezdték a 
szemétszedési akciót a 
Somot és Nyimet 
összekötő 
földesúton,ahonnan 
hatalmas mennyiségű 
szemetet hordtak be az 
idén is. 
A csapat nagy része a 
ságvári pincesoron lévő 
területen fa ágakat 
rakott össze,ami majd a 
falu téli tüzelőjét 
szolgálja. 
Megszépült a 
Gyermekpark,valamint a 
Szent István parkban is 
átültetésre kerültek a 
növények. 
A Hagyományörző 
egyesület hölgytagjai 
főzték a finom 
ebédet,rotyogott a 
pincepörkölt,amit a jól 
végzett munka jutalmául 
fogyaszthattak  a 
résztvevők. 
Reméljük a jövőben is 
számíthatunk  a sok 
szorgos 
kézre,köszönjük a 
részvételt! 

 

szorgoskodtak, isteni lett, 

mind elfogyott! 

A reggeli után Pistár Péter 

polgármester úr megtartotta a 

szokásos munkavédelmi 

oktatást és kiosztotta a 

feladatokat. 

Megkezdték a szemétszedési 

akciót a Somot és Nyimet 

összekötő földesúton, 

ahonnan hatalmas 

mennyiségű szemetet hordtak 

be az idén is az önkéntesek.  

A csapat nagy része a ságvári 

pincesoron lévő területen 

faágakat rakott össze, ami 

majd a falu téli tüzelőjét 

szolgálja. 

Megszépült a Gyermekpark, 

valamint a Szent István 

parkban is átültetésre kerültek 

a növények. 

A Hagyományörző egyesület 

hölgytagjai főzték a finom 

ebédet,rotyogott a 

pincepörkölt,amit a jól 

végzett munka jutalmául 

fogyaszthattak  a résztvevők. 

Reméljük a jövőben is 

számíthatunk  a sok szorgos 

kézre,köszönjük a részvételt! 

 

A Nyimi 

Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 

hölgytagjai főzték a 

finom ebédet, rotyogott a 

pincepörkölt, amit a jól 

végzett munka jutalmául 

fogyaszthattak  a 

résztvevők. 

Reméljük a jövőben is 

számíthatunk  a sok 

szorgos kézre, köszönjük 

a részvételt! 

 
 

További képek a facebook 

oldalunkon tekinthetők 

meg. 

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 jelzett napon 8.00-16.00. óra 

A Nemzetközi Hipertónia 

Társaság, a Hipertónia Világ 

Liga és a Magyar Hypertonia 

Társaság ismét mozgalmat 

hirdet 2019 májusára (May 

Measurement Month 2019 – 

MMM19)! 

A mozgalom újabb 

figyelemfelhívás a 

népbetegséggé vált hipertónia 

veszélyeire, kellő időben 

történő felismerés és megelőzés 

fontosságára. 

Ma hazánkban mintegy 3,5 

millióan küzdenek kezeletlen 

magas vérnyomással, melynek 

oka főként a genetika, a 

mozgásszegény életmód, 

illetve, hogy nagyon kevesen 

ellenőrzik rendszeresen 

vérnyomásukat. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan idén 

májusban sem csak a figyelem- 

  

felhívásra fektetik a 

kezdeményezők a főszerepet, 

hanem a megelőzés, és a 

rendszeres vérnyomásmérés 

fontosságát is kiemelik. 

A kívánatos cél az lenne, 

hogy minden beteg–orvos 

találkozónál történjen meg az 

értékek mérése, illetve egyre 

több háztartásban elérhető 

legyen vérnyomásmérő 

készülék.  

 
 

A magas vérnyomásnak 

számos szövődménye lehet. A 

hipertónia felelős például a 

Magyarországon évenkénti 

Az elmúlt néhány év során 

településünk lakosságának 

összetételében jelentős változás 

történt. A már-már elöregedő 

aprócska falunk új lendületet 

kapott, számos új beköltöző 

személyében. A legutolsó ismert 

demográfiai adatok szerint immár 

328 főt számlál a településen 

állandó lakóhellyel rendelkező 

személyek száma, ami azt 

mutatja, hogy szerencsére egyre 

többen látják és tartják élhetőnek 

a vidéki életet, illetve 

rokonszenvesnek Nyimnek és 

környékének adottságait. 

születések csökkenésének, 

és a fiatalok 

elköltözésének. 

Reményeink szerint a 

közeljövőben ezekben az 

adatokban is változás áll 

majd be, hiszen az ekkora 

történelmi múltra 

visszatekintő, és a 

fejlődéssel folyamatosan 

lépést tartó településnek 

minden lehetősége megvan 

a pozitív változásra. 

 

Komoly büntetés jár 

az illegális 

vízvételezésért! 
A DRV Zrt. szolgáltatási 

területén az ideiglenesen – 

mezőgazdasági, építési 

vagy egyéb munkák 

kapcsán – felmerülő 

többlet-vízvételezési igény 

minden esetben bejelentés 

köteles- tájékoztatta 

önkormányzatunkat a 

Társaság. 

A többlet- vízigény 

felmerülésekor a Társaság 

területileg illetékes 

üzemvezetőségével kell 

felvenni a kapcsolatot, az 

alábbi elérhetőségeken: 

www.drv.hu/uzemvezetoseg

eink weboldalon, 

a Vízvételezéshez 

kapcsolódó elérhetőségek 
linkre kattintva. 

A kérelmet a vételezés 

tervezett időpontjánál 

legalább 2 héttel korábban, 

írásban kell benyújtania a 

szolgáltató felé.  

Az ügyintézés során a 

szerződéskötéshez szükséges 

adategyeztető lapot is ki 

kell tölteni.  
Amennyiben a felmerült 

vízvételezési igény 

biztosítható, a Társaság azt 

elsősorban az érintett 

üzemvezetőség telephelyén 

kialakított vízvételezési 

ponton keresztül, vagy a 

településen kijelölt tűzcsap 

igénybevételével teszi 

lehetővé. (A tűzcsap 

mérősítésének költsége a 

megrendelőt terheli.) Az 

egyedi vízvételezést a 

felhasználó és DRV Zrt. által 

írásban megkötött szerződés 

szabályozza. 

A Társaság felhívja a 

figyelmet, hogy a tűzcsapról 

történő engedély nélküli, 

vagy nem a vonatkozó 

szerződésben, vagy 

engedélyben foglaltak 

szerinti vízvételezés 

szabálytalan 

közműhasználatnak 

minősül, mely esetben a 

DRV Zrt. feljelentés 

megtételére jogosult a 

szabálytalan 

közműhasználóval szemben. 

A bírság 30 ezer forinttól 1 

millió forintig terjedhet! 

Bővebb információ a DRV 

Zrt. honlapján érhető el! 

 

A fiatalabb nemzedék körében 

még sajnos jellemző az 

elvándorlás, emiatt a 

születések száma jelentősen 

mérséklődött. Ezt tovább 

rontja az elhalálozások száma, 

amelyek viszont nem 

csökkentek számottevően az 

elmúlt évek során. A lakossági 

összetételt nézve még mindig 

magas az 50 felettiek száma, 

viszont kiemelkedően megnőt 

a középkorosztály lélekszáma 

is. A 25 év alattiak létszáma 

viszont folyamatosan 

fogyatkozik, ami köszönhető a  

 

  

30 ezer stroke feléért is, 

amelyeknek veszélyét egy 

otthon elvégzett 

vérnyomásméréssel is fel 

lehet ismerni.  

Sokan viszont az optimális 

értékkel sincsenek 

tisztában – nyilatkozta a 

szakember.  

 

 

Ne bízza egészségét a 

véletlenre, méresse 

vérnyomását rendszeresen! 

http://www.drv.hu/uzemvezetosegeink
http://www.drv.hu/uzemvezetosegeink
http://www.drv.hu/documents/60491/66247/V%C3%ADzv%C3%A9telez%C3%A9shez+kapcsol%C3%B3d%C3%B3+%C3%BCzemvezet%C5%91s%C3%A9gi+el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9gek.pdf/27df5107-b71a-4cbe-8aa3-13b867085438
http://www.drv.hu/documents/60491/66247/V%C3%ADzv%C3%A9telez%C3%A9shez+kapcsol%C3%B3d%C3%B3+%C3%BCzemvezet%C5%91s%C3%A9gi+el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9gek.pdf/27df5107-b71a-4cbe-8aa3-13b867085438
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Receptajánló– Kapros–juhtúrós palacsinta 

 
 

 

 

 

 

 

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! 
Felajánlásokat fogadunk 
örömmel: Alapanyag : beton, 

Királyság!  

Gyereknapi programajánló 

 Szeretettel várjuk Önt és 

kedves családját,  

2019. június 9-én, a Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület által immár 11. 

alkalommal megszervezésre 

kerülő családi programjára, a 

Pünkösdi Királyválasztásra. 

Programok: 

Nevezés: 08:30-09:00 óra 

között 

Felnőtt, és kiskirály választás: 

09:00 órától 

Ebéd: 12:30-tól 

Petanque: 13:00-tól 

A programra nevezési díj 

nincs. Számos feladatban kell 

megméretniük magukat a 

jelentkezőknek, amelyek 

legalább olyan izgalmasak 

lesznek, mint amilyen 

szórakoztatóak. 

 

Nyimben idén is nagyon 

szórakoztató, vidám 

rendezvénnyel 

kedveskedünk a 

gyermekeknek, gyermeki 

lelkületű felnőtteknek, 

hiszen 2019. május 25-én 

újra itt a Gyermeknap, 

izgalmas akadályversennyel, 

színes programokkal. 

A gyülekező 8:30-kor lesz 

a Kultúrház előtt. Az első 

csapatot 9.00. órakor 

indítjuk. 

zását láthatjuk, (A program 

elmarad, ha a fent említett 

szerveknek balesethez kell 

vonulniuk) majd lehetőség 

nyílik a kicsiknek és nagyoknak 

kötélhúzásban, ügyességi 

sorversenyekben 

megmérettetniük magukat. 

Programunk minden korosztály 

számára remek kikapcsolódást 

kínál. Minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk! 

(Rossz idő esetén a 

programváltozás jogát 

fenntartjuk.) 

 

Hozzávalók: 

Palacsintatészta 

3 tojás, 

½ l tej 

15 dkg cukor, csipet só 

1 citrom reszelt héja 

1 – 2 vaníliás cukor 

1 dl olaj 

½ kg liszt 

1 l szóda (bubis víz, sima 

víz) 

Kapros – juhtúrós 

töltelék: 

¼ - ½ kg brindza (kisteleki 

is jó) 

1 csomó friss (fagyasztott) 

kapor 

2 – 3 evőkanál jó tejföl + a 

tetejére 

20 dkg füstölt szalonna 

 

 

Sue53 receptje 

 

 

A palacsintákat megsütjük. A 
juhtúrót villával összetörjük 
(robotgép spirál), lágyítjuk egy 
kicsit a tejföllel, és 
belekeverjük az összevágott 
kaprot. Inkább nehezen 
kenhető legyen, mint folyós! A 
palacsintákat megtöltjük kb. 1 
púpos evőkanálnyi  töltelékkel, 
és úgy csomagoljuk, mint a 
hortobágyi palacsintát 
négyszögletesre. Hajtott 
felükkel lefele, féltakarásba, 
egy tűzálló lapos edénybe 
rakosgatjuk. Tetejüket tejjel, 
vagy tejszínnel higított tejföllel 
áthúzzuk. A szalonnát 
kockázzuk, kiolvasztjuk. A 
ropogós pörcöt elosztjuk a 
palacsinták tetején, és némi 
olvasztott zsírt is csöpögtetünk 
rá. Sütőben, vagy mikróban 
felforrósítjuk kb. 10 perc alatt, 
azon melegében tálaljuk.  
 
 
 

Elkészítés: Sütéshez olaj, tefal 

teflonos palacsintasütő 2 db, 

kenőtoll, Fordításhoz az eredeti 

tefal lapát vagy fa lapát; édes, 

vagy sós töltelék. Ha sós 

tölteléket teszünk a 

palacsintákba, vagy ilyet, és 

olyat is elég max. 5 dkg cukor 

bele. A tojásokat habverővel 

felverem, beleteszem a sót, 

cukrot, citrom reszelt héját, tejet, 

olajat, és a lisztet apránként. 

Lehet bele tenni egy fél sütőport 

is. Hűtőben legalább ½ - 1 órát 

pihentetem. A palacsintasütőket 

megkenem olajjal, és 

felmelegítem. A masszába 

belekeverem a vizet. A forró 

serpenyőbe un. „tejmerő-

kanállal” (1/2 dl) adagolom a 

masszát. Fontos, hogy minden 

palacsinta előtt újra kell kenni a 

sütőt. 

 

A próbák során, illetve a 

szurkolásban megfáradt 

résztvevőinket finom ebéddel 

látjuk vendégül: 

sertésragulevessel és lángossal 
pótolhatják a versenyek során 

elvesztett energiákat. Legyen 

részese Ön is ennek a vidám 

kikapcsolódásnak! 

 

A pünkösdi királyság eredete: 

A népszokás szerint pünkösd 

idején tartották a legényavatást, 

amikor a fiúkból felnőtt férfi vált. 

A keresztény egyházakban ez  

hagyományosan a konfirmáció 

(protestáns) és a bérmálkozás 

(katolikus) időszaka, amikor a 

felnőtt hívek közé fogadták a 

fiatalokat. 

 

A népi hagyományok szerint 

viszont ez a felnőtté válás 

időszaka, amikor a legényeket 

beavatták. Ezt követően részt 

vehettek a pünkösdi 

királyválasztáson, egy 

lóversenyen, ahol a győztes egy 

teljes évig viselhette a címet.  

 

A pünkösdi királynak több 

előjoga is volt, nem kellett 

fizetnie a kocsmában, a lovát a 

barátai őrizték és meghívták 

minden mulatságba. 
 

forrás: MTI 

 

 13.00. órakor az akadályok 

leküzdésében megfáradt 

résztvevőket gulyáslevessel 

vendégeljük meg. A szorgos 

kezű háziasszonyok egy kis 

palacsintával is 

kedveskednek 

vendégeinknek. Ehhez 

nagyon szívesen várjuk és 

fogadjuk a felajánlásokat. 

A délutáni programoknak a 

játszótér, és annak 

környéke ad otthont. 14:00 

órától rendőrségi, és 

tűzoltó autók bemutatko- 

AZ 

ÉDESANYÁKAT 

KÖSZÖNTÖTTÜK 

 

Nagyon családias, 

szeretetteljes 

hangulatban telt az 

idei anyák napja 

településünkön.  

Az óvodások, 

kisiskolások és 

felsősök versekkel és 

énekekkel tarkított, 

megható műsorát 

követően szem nem 

maradt szárazon. A 

szívhez szóló program 

után minden gyermek 

átadta saját maga által 

készített ajándékait, 

anyukájának, 

nagymamájának.  

 

Nagyon köszönjük a 

résztvevő 

gyermekeknek, a 

szervezőknek a 

színvonalas fellépést, 

az érdeklődőknek 

pedig a megjelenést. 

 

 

 

 
Kapros-juhtúrós 

palacsinta 

VAN EGY JÓ 

RECEPTJE? 

 

Küldje el részünkre a 

hivatalnyimfb@

gmail.com  
email címre! 

 

A legízletesebbnek vélt 

ételrecepteket 

megjelentetjük a 

Hírlevélben! 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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www.nyim.hu 

www. nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 Református egyházi hírek: 

- 2019. június 9-én, pünkösd vasárnapján, 14:00-tól ünnepi úrvacsorás 

istentisztelet, a nyimi református templomban 

- 2019. június 16-án, Szentháromság vasárnapján, 8:30-tól tanévzáró ünnepi 

istentisztelet (Te Deum), a ságvári református templomban 
 

Katolikus egyházi hírek: 
Katolikus mise lesz Nyimben Pünkösd hétfőn (Június 10.-én) 9:00-tól 

 

 "Zenélő Templom" Nyimben 

Ebben a hónapban befejeződik a katolikus templom felújítása. A felújítás apropóján június 30.-

án, 15:00-tól "Zenélő Templom" címmel rendezvényt tartunk, amelyre már most invitálunk 

minden érdeklődőt Nyimből és a környékbeli településekről is egyaránt. 

 

A rendezvény egy kissé rendhagyó zenés szentmisével kezdődik, majd ezt követően 

nemzetközileg is elismert, és a feltörekvő generációt is képviselő gitár, cselló és fuvola 

művészek fognak egy komolyzenei koncertet adni. 

A műsorban szerepet vállal a nemrég alakult Nyimi Kórusunk is. Már ezért is érdemes lesz 

ellátogatni az eseményre.  

 

A június 30.-i esemény még egy vonatkozásban jelentős lesz 

számunkra.  

Ugyanis Dr. Gárdonyi Máté atya, aki eddig a Nyimi 

egyházközséget oly nagy szeretettel és odafigyeléssel 

gondozta, új kihívások elé néz. Pontosabban felkérést kapott 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanszékvezető 

Professzori feladatainak az ellátására. Az új feladat kapcsán 

sajnos elhagyja közösségünket. 

 

  

 

 

  

 

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    

Apróhirdetés 

*Eladó 1500m2-es 

építési telek, Nyim 

Rákóczi utca 7/b. 

Érdeklődni lehet: 

84/312-537; 

30/3765452 

 

* Eladó építési telek, 

háromfázisú villamos 

csatlakozással, gáz 

bekötéssel, 

vízbekötéssel Nyimben. 

Meglévő 

melléképületek 

felújításra, vagy 

bontásra szorulnak, jó 

állapotú téglaboltozatos 

pince is található az 

ingatlanon.: 

érd: 06 30 322 1818  

Üvegkupolás 

mobilkemence 
Nyimben eladó.  

Ár megegyezés szerint. 

 Érd: 36 30 29 55 168 

vagy 36 84 503 953 

Hirdessen nálunk ingyen!  

Lapzárta minden 

 hónap 15. napja. 

A hirdetést az 

Önkormányzati Irodába 

kérjük leadni 

munkaidőben! 

KÖSZÖNTJÜK 

KÖZÉPISKOLAI 

BALLAGÓINKAT! 

Pistár Hanna 

Papp Ádám 

Györky András 

 

„Bontsd ki a vitorlád, és 

indulj az útra, 

van elég hátszeled. 

Új utak várnak a kalandos 

Életben 

és felfedezetlen tengerek.” 

A KOVIKA közvilágítás hibabejelentő rendszer a https://kozvilhiba.hu internetes 

cím alatt érhető el, a településén észlelt közvilágítás hiba rögzítésére ad lehetőséget! 

Bármilyen operációs rendszert használó számítógépről. Az Internetes elérhetőség 

lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság a lehető leggyorsabban jelezni tudja a 

problémát. Jelenleg maximum 14 napos javítási határidővel történnek. 

 

 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
tel:06%2030%20322%201818
https://kozvilhiba.hu/

