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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. június  

IV. évfolyam V. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja. 

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint 

a programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 

Földvárról hoztuk el az 

aranyérmet! 2.oldal 

Nyári szüneti tájékoztató    
  2. oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Programajánló 2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Teljesítménytúra  

kiírás  3. oldal 

Lakásfelújítás 3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

         

 

Tisztelt Nyimiek, Nyim barátai és szurkolói! 
Június 1-2 -án Nyim rendkívüli sikert aratott a IV. Nemzeti Regattán; Siófokon. Mindenki, aki 
Nyimből részt vett ezen a Magyarországról 50 települést felvonultató megmérettetésen, egy életre 
szóló élménnyel gazdagodhatott. Ördög Nóra, aki már évek óta a Nemzeti Regatta háziasszonya 
2018-ban azt mondta, hogy „Nyim felkerült Magyarország térképére” 2019 – azzal egészítette ki, 
hogy „nem csak felkerült, de olyan tényezővé vált, akivel számolni kell.”  
Ez az eredmény újra bebizonyította azt, hogy magunkért, a magunk boldogulásért mi tehetünk 
legtöbbet. Azt hiszem kimondható, hogy a kis zsákfalvakra jellemző nehézségek ellenére is jó 
nyiminek lenni, és ebben a két napban sok ember szemében láttam egy kis irigységet. Bár tovább 
megyek,  sokan gratulációk mellett ki is mondták, hogy mennyire szeretnének ehhez a közösséghez 
tartozni. Legyünk erre büszkék, és minél nagyobb mértékben ültessük át a hétköznapokba az ott 
megtapasztalt összetartozást. Ugyanis az a munka, amit belefektettünk a Regattán való részvételbe, 
akkor hozza meg az igazi gyümölcsét, ha az élet minden területén, a hétköznapokban is 
számíthatunk egymásra. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy egymást segítve, 
együttműködve sokkal messzebbre el lehet jutni, mint a másikat letaposva. Persze tudjuk, hogy 
buktatók mindig mindenhol vannak, de tekintsünk rájuk megoldandó feladatként!  
Ehhez a sikerhez sok köszönet is tartozik. Mindenekelőtt a Balatoni Hajózási Rt-nek, hogy 
lehetővé tette számunkra, hogy indulhassunk a Nemzeti Regattán. Ezt követően mindazon 
nyiminek és nem nyiminek, aki a „NYIM-i” érzést magáévá tette és szíve együtt dobogott a 
településünkért. Sok – sok munkaóra volt a felkészülésben az elmúlt hónapokban. Az 
előkészületekben nagy szerepet vállalóknak külön, ezúton is szeretném megköszönni áldozatos 
munkájukat, természetesen az összes szereplő, részvevő és szurkoló mellett. Igazi csapatmunka 
volt! Gratulálok! 
Az idei év tematikája szerint Nyim település Nemzeti Regattán való megjelenésének központi 
témája a „MarokNYIMesevölgy” volt. E köré fontuk a Karancz Katalin által írt, a Kási várban, 
Torvej Ugron várúrhoz és lányához kapcsolódó mesejátékot. Erre utalt a településünk bemutatkozó 
sátrának a berendezése is. 
Köszönet az általános szervezési munkájáért Bodó Mariannak, és Babodiné Csik Beátának. A 
színpadi produkció betanításáért, szervezéséért Karancz Katalin színésznőnek (aki 
munkafelajánlással is támogatta a színpadi megjelenést) és Dormán Eszternek, aki a szereplők 
összefogásán túl, a díszletek elkészülésének szervezését is magára vállalta. Nikovics Tibor volt 
polgármester úrnak és feleségének, akik heteket dolgoztak Sall Fannival és sok más segítővel a 
díszletek festésén. Sok estét dolgoztak, így köszönet illeti Pistár Péternét, hogy a saját készítésű 
kellékek és jelmezek elkészülhessenek. (Nemzeti Regatta 2019: 2. helyezett) 

Főzés: Babodi Attilának köszönöm, hogy mindkét nap főzött a csapatnak és az első nap pedig a 
versenyprogramban egy finom halászlével rukkolt elő (balatoni, saját fogású halból). Szabó 
Jánosnak köszönjük, hogy lehetővé tette, hogy egy különleges, Muflonból készült étellel 
versenyezhettünk, illetve hogy az általa felkért, profi Nótár László chef, aki megtisztelt bennünket, 
időt szakított ránk, és a hozzásegített bennünket az abszolút sikerhez. (Nemzeti Regatta 2019: 1. 

helyezett) 
Sárkányhajó: Köszönöm a lányoknak és fiúknak, hogy igazi csapatként tudtak működni és az 
egyéni ambíciókat a csapatérdek mögé tudták beállítani. Köszönet a Siófoki Kajak Kenu 
Egyesületnek és Kardos Lászlónak a felkészítésért. Kanalas Zoltának a csapat szervezéséért és a 
Bodó Tamásnak a csapat vezetésért. (Nemzeti Regatta 2019: 2. helyezett) 
A település bemutatkozó sátor berendezés: Köszönet Pistár Péternének design -ért a 
kivitelezésért. 
Vitorlás csapat: Köszönet illeti csapatot, annak ellenére, hogy nem jutott tovább, de a tavalyihoz 
képest (ahol középdöntőbe jutottunk) kétszer annyit dolgozott.  
Köszönet illeti a Nyimi Faluszépítő Egyesületet a langalló sütésért és a sok más segítségért. A 
Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek a bonyolításban nyújtott segítségért.  
Az anyagi támogatóknak, akik eszközök, alapanyagok, étel- ital és egyéb formában nyújtottak 
segítséget, hogy ez a közös siker megvalósulhasson. A teljesség igénye nélkül: Potzta Béla, Perrey 
család (A településnek felajánlottak egy mobil kemencét), Palcsó Péter, Nagy László, Weifenbach 
Károly, Szabó János, Babodi Attila 

A kiegyenlített teljesítmény alapján, 2019-ben a Nemzeti Regattán, az abszolút első hely, 

Nyim Községé!!!! 

Van mire büszkének lennünk! Én személy szerint pedig büszke vagyok Nyimre és Nyimekre! 
 
 

Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
 

a cikk. az 5. oldalon folyatódik tovább 
      
 
 

Nemzeti Regatta 2019. 

VEDD A NYIMIT! 

 

Tojás  40Ft/db 

Savanyú uborka  
5 l:  1700.- Ft 

0,7 l:  300.- Ft 

 

Lecsó  0,7 l: 300.- Ft 

Sűrített paradicsom 

 0,7 l:  300 Ft 

 

Megkezdtük az uborka 

árusítását is! 

Munkaidőben hívható 

telefonszám:  

84/503-603, vagy  

06/70/341-0007 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati Irodában 

lehet 
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Júliusi programajánló– Falunap 
  

 

Földvárról hoztuk el az aranyérmet! 

Egészségünk – nyáron mire figyeljünk a folyadékpótlásnál?  
 
Részletek: https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/18128/folyadekpotlas-nyaron 
 

 

A Nemzeti Regattán elért 
sikerektől kissé megrészegülten, 

de határozott célokkal vágtunk 
neki a VI. Balatonföldvári 

Sárkányhajó Gyorsulási 
Bajnokságra való 
felkészülésnek. A versenykiírás 
alapján olyan csapatok 
jelentkezhettek, akik minimum 12 

- maximum 16 fővel, és ebből 
legalább 4 női csapattaggal 
rendelkeztek. Fel volt tehát adva 
a lecke, nőket kellett toborozni a 
csapatba, akiknek nem maradt 
sok idejük a felzárkózásra. Végül 
5-en kerültünk be a Nyimbim 

csapatba, ebből hárman ültünk 
már sárkányhajóban. Rendkívül 
nagy volt rajtunk a nyomás, 
hiszen a fiúk nyerni indultak 
Balatonföldvárra, és mindössze 3 
alkalom jutott gyakorlásra. Az 
edzéseken nem volt pardon, a 
srácok erejével és erőnlétével 
lehetetlennek tűnt felvenni a 
versenyt, 

 

lehetetlennek tűnt felvenni a 
versenyt, de kitartottunk 
mindannyian, így mi is 
„csírák” lettünk. Az edzések 
mellett lázasan készülődtünk 
a nagy napra, terveztünk, 
szerveztünk, hogy a program 
ne csak a versenyzőknek, 
hanem a szurkolóinknak is 
maradandó élményt nyújtson. 
2019. június 16-án, több 
autót, a falubuszt, és egy 
teherautót megpakolva, 
hatalmas izgalommal 
indultunk Balatonföldvárra, 
közel ötvenen. A csodálatos 
szurkolótábornak, Fülöp Ildi 
és a lányok által készített 
grilles finomságoknak 
köszönhetően minden 
erőnkkel a versenyre tudtunk 
koncentrálni. A selejtező 3 
körét hajóhosszakkal nyertük, 

és ekkor kezdtük igazán 
érezni a verseny tétjét. 
A három következő 
összecsapás azonban már 
„vérre ment”. Először Tab 
csapatát, majd 
Balatonföldvár ifi 
együttesét kényszerítettük 
térdre. Balatonföldvár 
felnőtt csapatával 
küzdöttünk utoljára az első 
helyért, ez a küzdelem volt 
a legszorosabb, de végül mi 
kerültünk ki győztesen. 
Nem vízparti kistelepülés 
csapataként, veretlenül, a 
győzelemtől mámoros 
hangulatban, rajongóink 
örömujjongása közepette 
vettük át a díjakat a 

szervezőktől.  

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!  

Nyáron a hőmérséklet 

emelkedésével nő a kiszáradás 

veszélye, így fokozott 

odafigyelést és folyadékbevitelt 

igényel, hogy szerveztünk 

vízháztartását egyensúlyban 

tartsuk. A változatosság a 

folyadékpótlást is megkönnyíti. 

Az Európai Hidratációs Intézet 

szakemberei szerint az 

ásványvízen, üdítőkön kívül 

egy magas víztartalmú nyári 

étrend is hatékonyan hozzájárul 

a hidratációhoz. Utazás közben 

is fontos, hogy eleget igyunk, 

hisz a kiszáradás enyhe tünetei 

is megnövelik a balesetek 

kockázatát. A változatosság 

megkönnyíti a folyadékbevitelt 

A rendszeres fogyasztásra 

javasolt vízen, ásványvízen 

kívül jól hidratálnak a teák, a 

gyümölcslevek, az üdítőitalok és 

a levesek is, azonban ezek 
kalóriatartalmára ügyelnünk kell 
folyadékbevitelünk 
összeállitásakor. Az alkoholos italok 
fogyasztása kerülendő. 
 
Részletek: https://www.webbeteg.
hu/cikkek/egeszseges/18128/folya
dekpotlas-nyaron 
 

 

 

kívül jól hidratálnak a teák, a 

gyümölcslevek, az üdítőitalok 

és a levesek is, azonban ezek 

kalóriatartalmára ügyelnünk 

kell folyadékbevitelünk 

összeállításakor. Az alkoholos 

italok fogyasztása kerülendő. 

Nem csak a folyékony táplálék, 

de bizonyos szilárd ételek 

víztartalma is jelentős! A 

dinnye, uborka, szőlő, barack, 

alma, körte, paradicsom 

fogyasztása szintén 

megkönnyíti, hogy elég 

folyadék kerüljön a 

szervezetünkbe. A legtöbb 

zöldség és gyümölcs 80-95 

százalék víztartalmú, vagyis 

éppen annyira hatékonyak a 

hidratációban, mint a folyékony 

levesek. Különösen hangzik, de 

tény, hogy a szénhidrátforrások 

közül a főtt tészta tartalmazza a 

legtöbb vizet (akár 85 

százalékban), de a főtt rizsé is 
eléri a 65-70 százalékos arányt. A 
fehérjében gazdag 
nyersanyagoknál a tojásból készült 
ételek mellett a halak és a tenger 
gyümölcsei 65-80 százalékban 
tartalmaznak vizet, míg a 
sütemények, kekszek ezzel 
szemben viszonylag csekélyebb 
mennyiségben. A nagy melegben 
nagyon jól esnek az olyan 
desszertek, mint a joghurt (75-85 
százalék víztartalommal) vagy a 
fagylaltok, jégkrémek, amelyek 
szintén legalább 60 százalék 
víztartalmúak. Utóbbiaknál 
azonban ne felejtsük el, hogy 
kalóriatartalmuk is jelentős. 
 
Részletek: https://www.webbeteg
.hu/cikkek/egeszseges/18128/foly
adekpotlas-nyaron 

  

 

 

 helyüket. Kedvcsinálóként 

érdemes ellátogatni az együttes 

weboldalára, ahol legújabb 

„Elmegyek elmegyek” című 

videoklipjüket is meg lehet 

tekinteni. Aki élőben is 

szeretné látni őket, az 

feltétlenül jegyezze fel 

a naptárjába július 27-ét, 

hiszen Falunapunkon 17:00 

órakor a MATYI és a 

HEGEDŰS fog fellépni. 

 

 

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI 

ZÁRVATARTÁSRÓL 
Ságvári Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde 

2019. 08.21 től  

2019. 08.30-ig terjedő 

időszakban zárva tart. 

A szünet előtti utolsó 

nap augusztus 16.  

A szünet utáni első nap 

pedig szeptember 2.,  
 

A két időpont között a 

óvodai konyha sem 

üzemel. 
  

  

 

tény, hogy a 

szénhidrátforrások közül a 

főtt tészta tartalmazza a 

legtöbb vizet (akár 85 

százalékban), de a főtt 

rizsé is eléri a 65-70 

százalékos arányt. A 

fehérjében gazdag 

nyersanyagoknál a tojásból 

készült ételek mellett a 

halak és a tenger 

gyümölcsei 65-80 

százalékban tartalmaznak 

vizet, míg a sütemények, 

kekszek ezzel szemben 

viszonylag csekélyebb 

mennyiségben. Figyeljünk 

oda mégis a fogyasztással, 

hiszen kalóriatartalmuk is 

jelentős.      
  forrás: Webbeteg 

függetlenül. Legújabb „A 

Hetedik”; címet viselő 

lemezük, egy igazán 

fogyasztható mulatós album. 

Természetesen népszerű 

feldolgozásokon kívül, mint 

például „A nézését meg a 

járását”; „Repül a szán”; Nem 

szeretem én a babot”; mellett 

megtalálhatóak saját 

szerzeményeik is:”Kocsmadal”; 

”Halljam hát”, így egy igazán 

kerek és igazán vidám mulatós 

album született ezúttal is. 

Fellépéseikre a nagy sikerű hét 

album legismertebb dalait 

viszik magukkal, így minden 

rendezvényen megállják a 

helyüket. 

 

Ezúton is köszönjük a 
Siófoki Kajak - Kenu 
Sportegyesületnek a 
felkészítést, és Kardos 

Lászlónak, hogy a verseny 
napján is támogatott 

bennünket! 
 

Köszönjük 
családtagjainknak, 

barátainknak, 
ismerőseinknek, hogy 

velünk voltak, és 
szurkoltak nekünk, hiszen 
bíztatásuk hihetetlen erőt 

adott a csapatnak. 
Köszönjük a sok finomságot 
mindenkinek, aki 
gondoskodott rólunk, a 
szükséges járműveket, 
eszközöket a Nyimi 
Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesületnek, 
Resch Gábornak, Palcsó 
Péternek, Hennel Zsoltnak, 
valamint külön köszönet 
Pistár Péter polgármester 
úrnak, hogy a szükséges 
kellékeken túl a hitével és a 
bizalmával is biztosított 
bennünket. 
Csapattagjaink: Zsirai 
Gergely, Szöllősi Levente, 
Papp Ádám, Kanalas Zoltán, 
Kanalas Csaba, Palcsó 

Patrik, Papp László, Resch 
Gábor, Palcsó Péter, 
Hennel Zsolt, Bodó Tamás, 
Nagy Géza, Pazdoráné 
Frikton Ágnes, Hennel 
Szilvia, Dormán Eszter, 
Bauer Gabriella és Bodó 
Marianna 
 

 
 

Az idei Falunapon 

sztárvendégünk a MATYI ÉS 

A HEGEDŰS nevű, 2002-ben 

alakult mulatós formáció, 

az egyik legnépszerűbb 

mulatós előadók között 

számon tartott zenekar. 

Jelenlegi tagjai: Mátyás 

Zoltán (Matyi), Egervölgyi 

Krisztián (Hegedűs). Az 5 

aranylemezt, 3 platinalemezt, 

1 Fonogram díjat is 

magáénak tudó együttes 

sikere a mulatós zene 

újragondolásában rejlik, így 

elég széles körben 

találtak és találnak 

kedvelőkre, kortól és nemtől 

függetlenül. 
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Receptajánló– Ugron uram kedvence- a Nemzeti Regatta 

aranyérmes nyimi étele 

 

 

 

 

A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

 A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, 
hogy a programhoz kapott 
támogatást őshonos növényekre 
és köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 
önkéntes munkával! 

Tökölő- löszölő- megalöszölő túrák júliusban 

Hogyan (NE) kezdjünk lakásfelújításba—a leggyakoribb hibák 

A Ságvárért Egyesület 

szervezésében idén immár 13. 

alkalommal kerülnek 

megrendezésre a különböző 

nehézségi szintű gyalogos 

teljesítménytúrák Ságváron és 

környékén:  

a  TÖKÖLŐ-LÖSZÖLŐ-

MEGALÖSZÖLŐ 

elnevezésű túrák  

2019. július 13-án, 

szombaton.  

Az útvonalak a környék 

legszebb és legérdekesebb 

részeit érintik. A szervezők 

felhívják a figyelmet, hogy az 

ellenőrző pontok közül 

minden második frissítő 

állomásként is működik, de 

mindenki hozzon magával az 

útra elegendő enni – és 

innivalót! A végállomáson a  

  

 

A lakásfelújítások ideje 

elsősorban a nyár, mégis azt 

mondom, érdemes végig 

gondolni a kérdéseket, mielőtt 

belevágunk. Mik a 

legnagyobb  hibák 

lakásfelújításkor? 

Nem gondoltam át teljesen, 

mit akarok: Milyen 

mélységig megyünk bele a 

felújításba, a lakás melyik 

részére korlátozzuk a 

felújítást.  

Bíztam minden 

„szakemberben”: Bármilyen 

szakemberrel dolgozunk, jó 

kell, hogy pontosan mekkora hely 

áll rendelkezésre. 

Gondold végig, mi kell egy 

helyről: Ha több mindent is kell 

egy helyről vennünk, akár 

kedvezményt is ki tudunk alkudni, 

ha előre tudjuk a nagyságrendet, 

és nem kell egy csavarért 

visszarohanni, ha csak otthon jut 

eszünkbe, hogy még az is kellett 

volna. Legyen noteszed! 

Ha ezeket szem előtt tartod, még 

nem biztos,  hogy tökéletesen fog 

menni a felújítás, de nagyobb 

eséllyel kerüljük el a hibákat.  
forrás:Iladegign 

Hozzávalók: 

Szalvétagombóchoz 

3 cs.vajas toastkenyér 

40 dkg. szegfűgomba, 

tej, amennyit felvesz, 

6 tojás 

só, vágott petrezselyem 

Sült bozdához: 

3 ek.keményítő, 2dl tej  

4-5 tiszta bozdavirág, olaj a 

sütéshez 

Muflonsteakhez: 

muflonkaraj/szűz 

olívaolaj, őrölt koriander, 

fekete kávé, zsálya, rozmaring 

só a pácoláshoz 

Muflonraguhoz: 

kockázott muflon apróhús 

vöröshagyma, vörösbor, 

zsiradék, kakukkfű, koriander, 

rozmaring 

Langyos káposztasalátához 

gyalult fejes káposzta, 

olívaolaj, ecet, cukor, só 

 A muflonsteakhez az előző 

nap bepácolt karaj/szűz 

mindegyik oldalát grillsütőn 

kérgesre sütjük, vigyázva, 

hogy a hús közepe 

rózsaszínre süljön, majd 

félretesszük kihűlni. 

Tálalás:A szalvétagombócot 

szeletekre vágjuk, erre 

helyezzük rá a muflonsteak- 

szeletet. Bodzalekvárral, 

illetve a sült bodzával 

díszítjük a tányért. Egy 

kisebb adag muflonragu 

remek kiegészítője Ugron 

uram kedvencének. 

A langyos káposztasalátához 

legyaluljuk a káposztát, majd 

a víz, ecet, só, cukor, olíva 

olaj keverékéből felöntőlevet 

készítünk rá.  

A nevéből adódóan 

langyosan tálaljuk! 

Elkészítés: 

A szalvétagombóchoz a toast 

kenyeret előző este 1*1 cm-s 

darabokra vágjuk, szabad levegőn 

megszárítjuk. Másnap az előzőleg 

zsiradékon megdinsztelt 

szegfűgombát, a kenyérkockákat, 

tejet, fűszereket összegyúrjuk, 

majd frissen-tartó fóliában henger 

formájúra sodorjuk. Gőz fölött 

lassú tűzön pároljuk.  

A sült bodzához a bodzavirágokat 

a tejjel, és keményítővel kikevert 

tésztába forgatjuk, és forró olajban 

hirtelen kisütjük, lecsepegtetjük, 

Félretesszük a tálaláshoz.  

A muflonraguhoz a kockázott 

húsból, a hagymával, zsiradékkal 

fűszerekkel pörköltszerű ételt 

készítünk, majd vörösborral öntjük 

fel főzés közben a ragut. Ízlés 

szerint sózzuk.  

 

megszokott ellátásban részesül 

minden túrázó. 

TÖKÖLÕ: Nevezési idő: 7.00 – 

11.00; Nevezési díj: 900 Ft/fő; 

Táv: 16,29 km; Szintemelkedés: 

416 m; Szintidő: nincs 

LÖSZÖLÕ: Nevezési idő: 6.30 – 

10.00 Nevezési díj: 1000 Ft/fő 

Táv: 34,5 km Szintemelkedés: 

787 m Szintidő: 9 óra 

MEGALÖSZÖLÕ: Nevezési 

idő: 6.30 – 9.00; Nevezési díj: 

1100 Ft/fő; Táv: 51 km; 

Szintemelkedés: 1065 m. 

Szintidő: 13 óra 

Esőnap: egész napos eső, vagy 

várható zivatar esetében a túrát 

július 27-én tartják meg. Az erről 

szóló döntést a túra előtt két 

nappal (csütörtökön) este nyolcig 

hozzák meg, amiről információt a 

túra  weboldalán  

 

 

www.sagvar.eoldal.hu, illetve, 

ttt.tr.hu honlapon teszik közzé. 

Rajt és cél: Ságvár, Általános 

Iskola (Petőfi u. 13.) 

Szállás: a túra előtt és után az 

iskolában térítésmentesen, 

egyénileg hozott felszereléssel. 

Szabadtéri zuhanyt a szervezők 

biztosítanak. 

Kedvezmények: TTT, MTSZ, 

MSTSZ tagoknak, Magyar 

Turista Kártya felmutatóinak, 

valamint 18 év alattiaknak 200 

Ft kedvezmény a nevezési 

díjakból. 

70 év felettieknek ingyenes. 

Lebonyolító szervezet: 

Ságvárért Egyesület, 8654 

Ságvár, Fõ u. 16/a. 

Ügyintéző: Tarjányi Andrásné 

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

vagy 84-380-067 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervező: Bognár 

Zsolt, Siófok Honvéd 

u. 9. Tel.: +36-30-482-

6820 bogesz03@t-

online.hu 

 
Bővebb információ: 

www.sagvar.eoldal.hu 

 

tisztázni, hogy mit akarunk 

elérni, mit akarunk látni a 

munka végeztével.  

Előre fizettem és nem 

kötöttem szerződést: Lehet, 

hogy elsőre úgy tűnik, hogy 

így drágább lesz, de biztos, 

hogy nem kell futni az 

előleg után, érvényt 

szerezhetünk a 

határidőnek…. Nem szabad 

hirtelen felindulásból 

vásárolni és méretek 

nélkül elindulni: Minden 

termékből ezer féle méretű, 

formájú kapható. Tudnunk 

kell, hogy pontosan mekkora 

  

 

 

 

http://www.sagvar.eoldal.hu/
mailto:bogesz03@t-online.hu
mailto:bogesz03@t-online.hu
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Köszöntjük ballagó 

diákjainkat! 

Általános iskolából 

ballagó nyimi tanulók: 

Babodi Dominik 

Jámbor Vanessza 

Pistár Janka 

Györky Tímea 

Óvodából ballag: Turbek 

Sophie 

 
 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

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    

A szentendrei Kecskés- Együttes koncertjeiről 

 
A szentendrei Kecskés Együttes évek óta szokásos fellépéseire került sor  gyülekezeteinkben 

(„Mátyás király és a korai protestantizmus muzsikája régi hangszerekkel” címmel); az 

alábbiak szerint: június 21. (P) 19:00 Nyim, református templom; június 22. (Szo) 19:00 

Kiliti, református templom; június 23. (V) 19:00 Ságvár, református templom.  

Dancs Ferenc gondnok úr Mátyás-korabeli történelmi visszatekintését követően név szerint 

is köszöntöm az együttes tagjait: 

·Urbanetz- Víg Margitot, aki a barokkhegedű, viola d'Amore-n és az ún. sonkahengedű 

hangjait szólaltatja meg hangszerén; 

·Domján Gábort, aki basszuslanton játszik és énekel; 

·Kecskés Pétert, aki hárfán, tekerőlanton és ütőhangszereken, s szintén énekel; 

·Lévai Nagy Pétert, aki különféle fúvós hangszereken, s ugyancsak énekel; 

· s végül, de nem utolsó sorban Lantos Kecskés Andrást, az együttes művészeti vezetőjét, aki 

lanton, kobzon játszik majd, és természetesen ő is énekel… 

 

Hálásan köszönjük a művészeknek, hogy megtisztelték a mi kis közösségünket, s eljöttek 

közénk – a régizene kiváló hazai képviselőiként! 

Néhány gondolat az Együttesről: 

A bécsi Zeneakadémia gitár- lant- viola da gamba szakos egykori hallgatója, Lantos Kecskés 

András gitár- és lantművész – érdemes művész „lantprofesszor” – fél évszázada (1970-ben) 

megalakította saját együttesét, mellyel kisvártatva (1978-ban) a nemzetközi régizenei verseny 

győztese lett. 

A zenész-barátok azóta is szüntelen megtapasztalják, „test- és lélek-közelben” átélhették: 

Európa (és benne a mi kicsiny nemzetünk) szereti, igényli és érti a magyar történelmi zenét, 

ha kellő művészi alázattal viszik azt a műértő közönség elé. 

Képek az alábbi linkről tölthetők le: https://photos.app.goo.gl/WvY7z215m122VRzf7 

Bozsoki- Sólyom János 

 

Igazgatási szünet 

Tájékoztatom a Tisztelt 

Lakosságot, hogy a társult 

önkormányzatok 

képviselő-testületeinek 

döntése értelmében a 

Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban igazgatási 

szünet került 

elrendelésre, melynek 

ideje alatt az 

ügyfélfogadás szünetel. 

Időpontja: 

 

- Nyári igazgatási szünet: 

2019. augusztus 12. 

napjától  

2019. augusztus 23. 

napjáig terjedő időszak, az 

első rendes munkanap 

2019. augusztus 26. 

 

- Téli igazgatási szünet 

2019. december 23. 

napjától  

2020. január 3. napjáig 

terjedő időszak, az első 

rendes munkanap 

 2020. január 6. 

 

 

2019. július 1.,  

Köztisztviselők Napján 

az ügyfélfogadás szintén 

szünetel. 

 

 

 

Megértésüket köszönjük! 

Budainé Vajk Ildikó 

jegyző 

 

Parlagfű mentesítés 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a tulajdonos köteles az adott év június 30-ig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot 

fenntartani. E határidő letelte után a védekezések ellenőrzését lakott területen a jegyző, 

külterületen a Kaposvári Járási Hivatal végzi. A kötelezettség elmulasztása esetén a Hatóság 

köteles hatósági eljárást kezdeményezni, közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű 

védekezés teljes összegét az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni. Emellett a Hatóság 

növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15.000.-Ft-tól 5.000.000.-Ft-ig terjedhet.  

A bírságot adók módjára kell behajtani. Kérem a fentiek tudomásul vételét és betartását! 

Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://photos.app.goo.gl/WvY7z215m122VRzf7
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Akikre büszkék vagyunk- 2019. évi Nemzeti Regatta csapattagjai 

Vitorlásverseny: 

Frikton Ferencné 

Peitli Franciska 

Czunf Tibor 

Pappné Babodi Tímea 

Kanalas Zoltán 

Weifenbach Károly 

Pistár Péter 

 

Sárkányhajó: 
Papp Ádám 

Nagy Géza 

Palcsó Péter 

Kanalas Csaba 

Palcsó Patrik 

Szöllősi Levente 

Hennel Zsolt 

Sebők Miklós 

Resch Gábor 

Papp László 

Zsirai Gergely 

Bodó Tamás 

  

 

Színpadi műsor: 

 

Rendező: Karancz Katalin 

Szereplők: 

Torvej Ugron –  

Alföldy Zsolt 

Ilonka (Ugron lánya) – 

 Czizner Renáta 

Palkó – Gödöllei János 

Mariska – Dormán Eszter 

Ambrus – Zimmermann Dániel 

Manyi néni (Palkó anyja) – 

 Alföldiné Mikó Irén 

Énekesek: Gall J. Anna, Pistár Janka 

Katonák: Palcsóné Zrínyi Beáta, Bíró József 

Mesélő: Kanalasné Csák Andrea 

Gyerekek: Kanalas Kinga, Turbek Sophie, 

Bodó Tamás 

Kis virágok: Tóth Boglárka, Csonka Laura 

Függöny: Bíró Józsefné, Tóth Attiláné, 

Babodiné Csik Beáta, 

Tóth Márió, Alföldy Anna, Sall Fanni,  

Pistár Péterné 

Főzőverseny: 

Babodi Attila 

Nótár László 

Segítők:  
Bíró Józsefné,  

Tóth Attiláné,  

Fejesné Törzsök 

Annamária,  

Pappné Babodi Tímea 

Frikton Ferencné 

Magyar Mária,  

Pistár Péterné 

 

 
Sátorstand:  

Desing/berendezés: Pistár Péterné Ilus  

 

Segítők: Dormán Eszter, Kanalasné Csák Andrea, Bíró Józsefné, Tóth Attiláné, Nikovics Tibor, Táskai Zsuzsanna, Sall Fanni, 

Gödöllei János, Zsirai Gergely, Hennel Zsolt, Papp Ádám, Pistár Péterné, Fejesné Törzsök Annamária, Gall J. Anna, Kelemen 

Orsolya, Frikton Ferencé, Pappné Babodi Tímea, Peitli Franciska, Kanalas Zoltán, Czunf Tibor 

 

 

Fotó-videó: Dunai Zoltán  

 

A rendezvény szakmai 

koordinátorai: 
Bodó Marianna, 

Babodiné Csik Beáta 

 

 

Akik a langallót sütötték:  

Horváth Oszkár, Horváth Attila, Peitliné Szabó Erika, Horváth Dezsőné, Babodi Györgyné, Vas Tamás, Jakab Bálint, Dormán 

Eszter 


