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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. július  

IV. évfolyam VI. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja. 

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint 

a programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 

Tájékoztató folyamatban 

lévő EFOP projektekről

  2.oldal 

Egészségrovat    2. oldal 

Helyettesítés a  2. oldal 

háziorvosi rendelésen!            
Receptajánló 3. oldal 

Egy       

MarokNYIMesevölgy 

3. oldal 

Lakásfelújítás 3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

Falunapi plakát 5.oldal 

 

         

 

Újabb év telt el a 2018. évi Falunap óta, és mennyi minden történt, ebben az elmúlt egy 

esztendőben! Egy dolog bizonyossá vált: a nyimi közösség ereje példa értékű, az itt élők figyelnek 

egymásra, segítőkészek, és örömben, bajban vagy közös célért bármikor képesek összefogni.  

Mi pedig újra készülünk a Falunapra, mely egyben helyi ünnep is, ami két évtizedes múltra tekint 

vissza. Megoszlottak a vélemények, hiszen mindenki másképp emlékszik mikor is volt az első… 

Komoly kutatásba is fogtunk emiatt, és néhány 2000-ben készült képet és egy videófelvételt 

találtunk csupán, amelyen az akkori polgármester, Kajdi Tibor nyilatkozik arról, hogy a 2000. 

évben volt az első falunap. Ami biztos, hogy jelképeinket ebben az évben avattuk fel, így akárhogy 

is számolunk, idén 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a számunkra nagyon fontos esemény. 

Ebből a jeles alkalomból is számos programmal kedveskedünk a résztvevőknek. Ízelítőül: 

A napot az elmaradhatatlan közös reggelivel kezdhetjük a Faluháznál, ahol frissen sült nyimi 

langallóval várják vendégeiket a Nyimi Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület tagjai, 7:00 

órától. 

8:00 órától kezdődnek a férfi focimérkőzések, és a petanque verseny. 9:00 órától a Sütisütő 

verseny nevezése zajlik, valamint lesz csocsó, pingpong, lengőteke. 10:00 órától szűrőbusz – 

ingyenes szív-, és érrendszeri szűrővizsgálattal várja az érdeklődőket. 

A Nyimi Öko Közösség ez idő alatt kézműves foglalkozással várja a látogatókat. A tavalyi évben 

nagy sikert aratott babasarok, arcfestés és csillámtetoválás idén is megtalálható lesz a színpad előtti 

téren, és környékén. 10.00 órától a Nyim-i Lovas és Kutyás Terápiás Egyesület bemutatója 

szórakoztatja a közönséget, 10.30-tól pedig a Ringató zenés, játékos foglalkozásra invitáljuk a 

kisgyerekes családokat a babasaroknál. 

11:00 órától ismét a Calibrásoké lesz a főszerep, hiszen idén már IX. alkalommal találkoznak 

Nyimben az Opel Calibra rajongók. A bevállalósabbak idén először 13:00-tól 13:30-ig részt 

vehetnek egy kis élményautózáson is. Szintén 11.00 órától indul délutánba nyúlóan Zsonglőrklub. 

A nótaszóval kísért ebédet a délutáni programok követik: idén is lesz kugliverseny, ugrálóvár, 

főzőverseny, nagyszerű sportprogramok rengeteg újdonsággal.  A „Közösen a jövőnkért komplex 

program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében” elnevezésű EFOP-1.5.2-16-

2017-00006 pályázat keretein belül izgalmas és érdekes, több állomásos sportversenyen lehet részt 

venni, ahol a legtöbb pecsétet begyűjtők között értékes nyeremények találnak gazdára. 15.00-

16.30-ig lovagoltatási lehetőség várja a lovaglás szerelmeseit. 

A színpadon is izgalmas műsorok váltják egymást: Lesz hastánc-bemutató, nekünk táncol a „Csak 

Csajok” elnevezésű, helyi leányzókból, hölgyekből alakult csapat is. Láthatjuk az Egy 

MarokNYIMesevölgy című, az idei Nemzeti Regattán II. helyezést elért előadást. Idén ismét 

színvonalas produkcióval jön hozzánk a Happiness TSE. 

Sztárvendégeink ezúttal sem okozhatnak csalódást, hiszen itt lesz a PannonGrass, majd a Matyi és 

a Hegedűssel mulathatunk egy jót. Este 20.00-től pedig a Szaturnusz zenekar alapozza meg az 

utcabáli hangulatot. Érdemes a versenyekre jelentkezni, és tombolát vásárolni, hiszen értékes 

nyereményekkel készülünk. Az rendezvényt a 22:00 órakor kezdődő Tűzijáték koronázza meg. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!  

A részletes program az 5. oldalon tekinthető meg! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falunapi kedvcsináló 

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 

Közérdekű információk a Falunappal kapcsolatban  

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

finomságokat a Kultúrházban. 

 

 Felhívjuk a falunapi főzőcsapatok figyelmét, hogy a főzőversenyen való részvételhez 

előzetes regisztráció szükséges! A nevezőlapok a Hivatalban állnak rendelkezésre 

munkaidőben július 25-én (csütörtök) 16:00 óráig. 

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

 

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk. A szabadon hagyott tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk. 

 

 Kérjük, gépjárműveikkel az arra kijelölt helyen parkoljanak!  

 

 Rendezvényünket különbözőképpen beváltható támogatói jegyekkel támogathatják. 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Helyettesítés a háziorvosi rendelésen! 
  

 

Tájékoztató a folyamatban lévő EFOP projektekről 
 

Egészségünk – a pihentető alvás titka kánikulában 
 

 
 

 

A „Közösen a jövőnkért 

komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére 

Siófok térségében” elnevezésű 

EFOP-1.5.2-16-2017-00006 

pályázat megvalósításának 

megfelelően már 2018-ban is 

számos sikeres rendezvényt, 

előadást, sportprogramot 

szerveztünk a településen. 

Ebben az évben is sikerült 

folytatnunk a megkezdett utat; 

igyekszünk a helyi lakosok 

igényeinek, kéréseinek 

megfelelő programokat, 

szolgáltatásokat biztosítani. 

Nagy sikerrel folytatódik a 

Petanque klub, és hamarosan 

megrendezésre kerül a Sportnap 

is (2019. július 27.) ahol kicsik 

és nagyok is számos újdonságot 

kipróbálhatnak (lézerharc, nerf 

 

puska, ügyességi sportjátékok, 

sorversenyek, stb). 

Egészségvédelmi programunk 

keretében 2019. július 27-én 

szűrőbusz is érkezik hozzánk, 

ahol a szív- és érrendszeri 

betegségeket tudnak kiszűrni a 

szakértők a legmodernebb 

technológia segítségével. A 

szűrésre már folyamatosan 

fogadja a jelentkezéseket 

Királyné B. Marcsi 

kolléganőnk a +36 70 709 14 

97 telefonszámon. Utazó 

szakember hálózatunk is 

folyamatosan működik a 

településen, jogászunk havi 

egy alkalommal, 

adósságkezelőnk kéthetente 

várja az egyéni problémával 

hozzá fordulókat. (A pontos 

időpontokról plakátjaikról 

tájékozódhatnak.) A 

2018/2019-es tanévben a 

fiatalok iskolaidő után 

szervezett, felnőtt által 

felügyelt testmozgás/sport 

tevékenység keretében zajló 

úszás oktatás sikeresen 

befejeződött. A programnak 

köszönhetően 11 gyermek 

ismerhette meg az úszás 

alapjait. A következő tanévben 

újabb sporttal, a lovaglással 

ismerkedhetnek meg a 

jelentkező helyi általános 

iskolások. A programjaink, 

szolgáltatásaink ingyenesen 

igénybe vehetők. 

 

 tájékozódhatnak.)  A 

2018/2019-es tanévben a 

fiatalok iskolaidő után 

szervezett, felnőtt által 

felügyelt testmozgás/sport 

tevékenység keretében zajló 

úszásoktatás sikeresen 

befejeződött. A programnak 

köszönhetően 11 gyermek 

ismerhette meg az úszás 

alapjait. A következő 

tanévben újabb sporttal, a 

lovaglással ismerkedhetnek 

meg a jelentkező helyi 

általános iskolások. A 

programjaink, 

szolgáltatásaink ingyenesen 

igénybe vehetők. 

 

 
 

 
 

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 tartós melegben sokan úgy 
érezhetik, hogy teljesen 
kimerültek, ám mégis csak 
forgolódni tudnak éjszaka. Az 
időjárási folyamatokra a legtöbb 
ember kisebb-nagyobb 
mértékben érzékenyen reagál, 
különösen azok, akik szív-
érrendszeri betegséggel 
küzdenek, túlsúlyosak vagy 
idősebbek, azonban az enyhülés 
nélküli, tartós meleg nagy 
tehertétel még az egészséges 
fiataloknak is. Ilyenkor olyan 
tünetek jelentkezhetnek, mint a 
kimerültség, az idegesség, a 
szédülés, a szív- és érrendszeri 
problémák és az alvászavar. Ez 
utóbbi ellen magunk is sokat 
tehetünk. A tervezett elalvás 
előtt érdemes lekapcsolni a 
tévét, mert bár a vibrálásra 

talán könnyebb elszunyókálni, 

de egyrészt éppen ez ébreszthet 

fel minket egy rövid alvás után, 

másrészt nem engedjük 

lecsendesedni a gondolatainkat. 

Sokkal eredményesebb, ha 

olvasgatunk vagy éppen 

relaxálunk az ágyban. Fontos, 

hogy megfelelő, jó minőségű 

matracon és párnán feküdjünk. 

A túl későn fogyasztott kávé, 

tea, energiaitalok, sőt még a 

dohányzás is erős stimuláló 

hatást váltanak ki és részben 

megnehezítik az elalvást, 

részben pedig az éjszakai 

pihentető álmot is 

megszakíthatják. Ha lehet, 

éjszakára sötétítsük el teljesen a 

hálószobát, valójában még a 

világító számlapok, monitorok 

  

 

 

Tájékoztatjuk a 

betegeket, hogy a dr. 

Pozsár Éva fogorvos 

somi, illetve dr. Hock 

Zsolt gyermek 

háziorvos ságvári 

rendelése előre láthatólag 

 2019. augusztus végéig 

változatlanul, a 

megszokott rendben és 

helyszínen zajlik majd. 

 
 

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. 
  

  

 

is megzavarhatják a nyugodt 
alvást. Ugyanez igaz a 
zajokra is, minél teljesebb a 
csend, annál nagyobb az 
esély a pihentető álomra. Ha 
megtehetjük, aludjunk 
nyitott ablaknál, lefekvés 
előtt ventilátorral hűtsük le 
kissé a levegőt, és akár egy 
vizes lepedőt is 
akaszthatunk az ablakra. Ha 
nehezen megy az elalvás, ne 
idegeskedjünk ezen, inkább 
végezzünk valamilyen 
monoton, megnyugtató 
tevékenységet, kortyoljunk 
egy kis citromfű teát. Ha 
éjszaka megébrednénk, 
meditáljunk kényelmes 
pózban – így nagyobb az 

esély a visszaalvásra. 

Rendszeresen szedett 

gyógyszerek felírása: 

(Ságvár) Rendelési 

időben. 

Súlyos, életet 

veszélyeztető 

megbetegedés gyanúja 

esetén a Mentők 

értesítendők. 
 

A háziorvos kéri, hogy 

lehetőség szerint csak 

tényleg sürgős esetben 

keressék fel a helyettesítő 

kollegát! 

 
 

 
 

 

Dr. Rácz István 

belgyógyász szakorvos - 

háziorvos értesíti a kedves 

betegeket, hogy  

2019.07.29- 31-ig 

helyettesítés lesz a 

rendelésen. 

Helyettesít: dr. Kakasi 

István háziorvos 

Nagyberény. 

 

Helyettesítés helye: 
 

Nagyberény - háziorvosi 

rendelő, (Tel: 382-535) 

rendelési időben. 

 Amennyiben a 

pályázatról, valamint a 

pályázat keretében 

megvalósuló 

rendezvényekről többet 

szeretnének megtudni, 

keressék fel a 

www.kozosenajovonker

t.hu honlapot, vagy 

kövessenek minket a  

 

„Közösen a jövőnkért 

– Siófok” facebook 

oldalon. 

 
 

 

 

Tájékoztatjuk az 

ügyfeleket, hogy 

2019. augusztus 1-2. 

napokon az 

Önkormányzati Iroda 

Nyimben zárva tart! 

Köszönjük 

megértésüket! 

http://www.kozosenajovonkert.hu/
http://www.kozosenajovonkert.hu/
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Receptajánló– Töltött paprika 
 

 

 

 

 

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! 

Falunapi programajánló- Egy MarokNYIMesevölgy 

Lakásfelújítási ötletmozaik- tengerparti hangulat az otthonunkban 

 Az év elején színjátszókör 

alakult településünkön az 

EFOP-3.7.3.-16-2017-00154 

„Tanulással a 

Közösségünkért LLL 

program megvalósítása Nyim 

községben” pályázat 

teljesítésének keretében. A 

foglalkozásokat egy képzett 

színésznő, Karancz Katalin 

tartja, aki rengeteg 

tapasztalatot gyűjtött az évek 

során, és próbálja ezeket 

átadni a színjátszókör 

tagjainak. A 2018. évi 

Nemzeti Regattán elért 

sikerünknek köszönhetően 

idén újra elő kellett 

rukkolnunk valami 

újdonsággal, és Katalinnak 

köszönhetjük a nagyszerű 

történetet, és a rendezést, 

Mi sugallhatna jobban nyári 

hangulatot az otthonunkban, 

mint a tengerpart színei: a 

hűsítő víz kékje, a meleg 

homokot idéző színek, a 

szikrázó napfény vakító 

fehérsége. Emellé csipetnyi 

korall, a vizi növényeket idéző 

zöld és ezzel válik teljessé.  

A fehér színt alkalmazzuk 

festett felületeken, például 

falakon, falburkolatokon, 

mennyezeten, lambérián. A 

vakító fehér felületeket, 

szépen oldja, ha a padlóra 

például homok színű 

szőnyeget választunk.  

tengerpart felidézéséhez 

játszhatunk a felületekkel is. A 

festett felületek lehetnek kopottak, 

mintha csak a sós tengeri szél 

koptatta volna. Az alkalmazott 

anyagokkal szintén erősíthetjük a 

tengerparti hangulatot. 

Válasszunk tengeri fűből készült 

virágtartót, asztalkát, kosarakat, 

de használhatunk kopott fából 

készült komódot, vagy hajóládát 

dohányzó asztalként. 

 

Hozzávalók: 

4 személyre: 

 

½ kg darálni való slussza, 

vagy lapocka 

1 db közepes fej 

vöröshagyma 

3 – 4 gerezd fokhagyma 

1 db tojás 

2 marék rizs, vagy gersli 

só, őrölt bors, piros por 

paprika 

4 – 8 db tölteni való 

zöldpaprika 

1 l házi paradicsomlé 

(sűrített paradicsom, + 

alaplé) 

½ dl olaj, 1 – 1,5 ek lisztből 

rántás 

Tálaláshoz: friss kenyér, 

tejföl, sós vízben főtt 

krumpli 

Sue53 receptje 
 

ráönteni. Minden öntés 

között most már csendesebb 

tűzön tovább főzve. Amikor 

a töltelék, és a paprika is elég 

puha, benne van az összes 

paradicsomlé; elkészítjük a 

rántást. Hőkiegyenlítéssel 

berántjuk a töltött 

paprikánkat. Kiforraljuk. 

Amíg a paprikánk főtt 

megfőzzük a kockára vágott 

krumplit is sós vízben. 

Tálaláskor a tányérokba 

először a leszűrt krumpliból 

teszünk, majd a töltött 

paprikából, és a szaftjából is 

merünk rá bőven. Kínálunk 

mellé friss kenyeret, és 

tejfölt. 

 
 

Elkészítés: 

A húst a hagymával, 

fokhagymával (ha kész darált húst 

vettünk a hagymaféléket apróra 

vágva némi zsiradékon 

aranybarnára sütjük!) fűszerekkel, 

rizzsel, tojással egy-neműre 

gyúrjuk. A zöldpaprikákat 

megmossuk kicsumázzuk, és fejre 

állítjuk, hogy a víz kicsurogjon 

belőlük. Előkészítünk egy 

nagyobb lábost, vagy fazekat: kb. 

2 ujjnyi vizet öntünk bele. A 

húsmasszával megtöltjük a 

paprikákat (a végüket is!), a 

fazékba rakosgatjuk. A megmaradt 

húsmasszából tojásnyi 

gombócokat gömbölyítünk, és a 

betöltött paprikák közé 

rakosgatjuk. Engedünk rá még egy 

kis vizet, feltesszük főni. Kb. 25 

perc múlva elkezdjük a 

paradicsomlevet is részletekben 

ráönteni. 

mellyel a 2019. évi Nemzeti 

Regattán második helyezést 

értünk el. A 15 perces mese a 

középkori Nyimbe repít 

bennünket, Torvej Ugron várába, 

aki akkoriban ezt a területet 

birtokolta. Ugron úr a török elleni 

hadjáratból, súlyosan 

megsebesülve tér haza szépséges 

lánykájához, Ilonkához. A lány és 

nagyszájú cselédje, Mariska 

egyből gondjaikba veszik az urat, 

aki egyre rosszabb állapotba 

kerül, hiszen meg is átkozták. 

Ilonka titokban gyermekkori 

pajtásával találkozgat, akivel 

szerelemre lobbannak egymás 

iránt. A fiú – Palkó – azonban 

szegény, nem nemesi származású. 

Ugron úr állapota napról-napra 

rosszabb lesz az átoknak 

 köszönhetően, először kandúrrá 

 

változik, később eb-, karvaly-, 

farkas-, medve alakot ölt, majd 

mikor értesül a lánya és Palkó 

románcáról, sárkánnyá 

változik. Palkó azonban 

megtöri az átkot, és az uraság 

visszaváltozik azzá a jóságos 

öregemberré, aki valójában 

volt. A szerelmesek így végül 

egymáséi lehetnek, és vígan 

ünnepli őket a Kási vár összes 

lakója. 

Az idei Falunapon- július 27-

én 16.10. perctől tekinthető 

meg a színpadi műsor.  

 
 

 

szőnyeget választunk.  

Becsempészhetjük a 

tengerpartot a lakásba, ha 

kék-fehér csíkos felületeket 

is alkalmazunk. Lehet ez 

festett felület szintén, vagy 

válasszunk szőnyeget, 

kárpitot, drapériát, 

díszpárnát ezekkel a 

színekkel. A színek 

alkalmazásánál kisebb 

mennyiségben használjuk 

élénk színként korall, vagy 

piros színt, de ezekkel 

bánjunk óvatosan.  

Ezen kívül az igazi 

tengerpart felidézéséhez 

Mobil applikációval 

otthonunk 

biztonságáért 
A Nemzeti 
Bűnmegelőzési 
Tanács (NBT) 
támogatásával 
kifejlesztésre került 
az a korszerű 
mobiltechnológiai 
alkalmazás, mely a 
„HázŐrző”, nevet 
kapta, és amely 
mostanra mindenki 
számára elérhető és 
letölthető.(http://hazo
rzo.bunmegelozes.inf
o/). A mobil 
applikáció célja, hogy 
a vagyonvédelem 
területén inspirációt 
és egyben segítséget 
nyújtson az 
állampolgárok 
számára otthonaik 
önerőből történő 
biztonságosabbá 
tételéhez. 
Lehetőséget nyújt 
arra, hogy a 
felhasználó néhány 
perc alatt képet 
kaphasson házának, 
lakásának biztonsági 
szintjéről, illetve 
javaslatokat kap arra, 
hogyan tudná azt 
javítani, a kritikus 
pontokat 
biztonságosabbá 
tenni. Az alkalmazás 
használata során egy 
rövid tesztsor 
kitöltésével 
felmérhető az 
otthonuk biztonsága 
az ablakoktól a 
kerítésig. Százalékos 
eredmény születik 
arról, vajon mennyire 
védett otthonuk, és 
megtudhatják azt is, 
mit tehetnek annak 
érdekében, hogy ezt 
az eredményt 
javítsák. Az 
applikáció QR kód 
segítségével 
megeleveníti egy 
lakóház környezetét, 
melyet egy virtuális 
betörő igyekszik 
feltérképezni a 
lehetséges behatolási 
pontok feltárása 
érdekében.  
 
Forrás: NBT Tanács, 

Bács-Kiskun MRFK. 

 

forrás: Ildesign 

 

http://hazorzo.bunmegelozes.info/
http://hazorzo.bunmegelozes.info/
http://hazorzo.bunmegelozes.info/
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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

  

Egyházi hírek- Zenélő templom Nyimben 

"...A legjobb hely arra, hogy az embert kereső Isten az Istent kereső emberrel 

találkozhasson.." hangzott el a hálaadó szentmise végén ez a mondat, amely valóban tükrözi a 

megújult kis templomunk fontosságát. Felszentelt hely, ahol őseink, már az 1800-as évektől 

kezdve kérték a teremtő Isten segítségét, és adtak hálát a javaikért.  

Tehetjük most ez mi is, egy olyan templomban, amely megújult, kívül- belül megszépült. Ennek 

örömére, és kicsit a hála szavát zengve hangversenyteremmé változott templomunk egy 

délutánra, hogy a gitárokkal kísért énekes szentmisét követően a nyimi amatőr énekesekből 

verbuválódott kis kórus hangjával is megteljen. " A zene célja nem az hogy ítéletet mondjunk 

róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható" 

Ennek tükrében elmondható, hogy igazán jóllakva mehettünk haza a nap végén, mivel  lelki 

táplálékot kaphattunk egy csodálatos gitárjáték által, és két fiatal tehetséges zenészpalánta 

előadásában cselló és fuvola zenét hallgathattunk szólóban és duettben egyaránt.  A test és lélek 

egyensúlyára figyelve- nem is Nyimben lennénk, ha egy kis vendéglátás, agapé nem várta volna a 

vendégeinket. A templomkertben megterített asztalon csupa finomság, és frissítők, így zárult a 

nap, eltelve lelki- testi táplálékkal.  

A görög katolikus szertartás elbocsájtó áldásában hangzik el: "... és szenteld meg azokat,kik 

házad ékességét szeretik..."  Reméljük Nyimről, a nyimiekről sem feledkezik meg...  

A csodálatos zenei szolgálatért köszönet minden résztvevőnek Potzta Család a zenés/gitáros 

szentmiséért, Gáll J. Annának a kórus vezetéséért, Seres Borbála gitárművésznek,  Bozsoki- 

Sólyom Pál csellistának és Szentgyörgyvári Albert fuvolistának, a testi táplálékért minden 

szorgos kezű nyimi asszonynak.  A fotógaléria az alábbi linkről tölthető le: 

https://photos.google.com/share/AF1QipOvxbf2_aM_CsbfefQOFOQEiu1VLrkRUhuqJJQWRW

X8KFZbs0myHxd28l_YDIS0Kg?key=OGt4MzRkTVZxYlVmY21nY29kTnFnWExEUGtpYk9

B 

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. 

Megértésüket köszönjük! 

Budainé Vajk Ildikó 

jegyző 

 

Nyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. július 16. napján megtartott ülésén 

módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

az Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben, 

illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújthat. 

Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja: 

a) születési támogatás, 

b) óvodakezdési támogatás, 

c) iskolakezdési támogatás, 

d) időskorúak támogatása, 

e) rendszeres gyógyszertámogatás. 

Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi rendkívüli települési támogatásokat nyújtja: 

a) eseti támogatás, 

b) temetési támogatás. 

c) krízistámogatás, 

Az Önkormányzat természetbeni ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja: 

a) rendszeres lakásfenntartási támogatás, 

b) önfenntartást ösztönző támogatás, 

c) köztemetés. 

A felsorolt támogatások esetben a kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ságvár, Fő utca 

16.) kell benyújtani, jövedelemigazolással és az egyéb szükséges igazolásokkal ellátva. 

Felhívom a figyelmet, hogy a születési támogatás a 2014. január elsejét követően született 

gyermekek után igényelhető, a rendeletben szabályozott feltételek szerint. A támogatás összege 

gyermekenként 20.000.-Ft.  

Az óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől szeptember 30-ig 

terjedő időszak alatt lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 20.000.-Ft.  

Az időskorúak támogatása iránti kérelmet augusztus 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak alatt 

lehet benyújtani. A támogatás összege személyenként 20.000.-Ft. 

A határidő betartása a felsorolt kérelmek esetében jogvesztő! A támogatási kérelmek odaítélése az adott 

évi forrás kimerüléséig történik. A kérelmek benyújtásával kapcsolatban a Hivatalban kapnak 

bővebb információt, illetve a helyi rendelet teljes szövege az alábbi hivatkozáson elérhető: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed9dr6eo3dt0ee9em2cj7bz2cc9cd4cc5cd6cf3e 

        Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

Református 

egyházi hír: 

 

2019. augusztus 18.  

(vasárnap) 

Újkenyér  ünnepi 

úrvacsorás 

Istentiszteletet 

tartunk 

Nyimben! 

Települési támogatások megállapítása 
 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://photos.google.com/share/AF1QipOvxbf2_aM_CsbfefQOFOQEiu1VLrkRUhuqJJQWRWX8KFZbs0myHxd28l_YDIS0Kg?key=OGt4MzRkTVZxYlVmY21nY29kTnFnWExEUGtpYk9B
https://photos.google.com/share/AF1QipOvxbf2_aM_CsbfefQOFOQEiu1VLrkRUhuqJJQWRWX8KFZbs0myHxd28l_YDIS0Kg?key=OGt4MzRkTVZxYlVmY21nY29kTnFnWExEUGtpYk9B
https://photos.google.com/share/AF1QipOvxbf2_aM_CsbfefQOFOQEiu1VLrkRUhuqJJQWRWX8KFZbs0myHxd28l_YDIS0Kg?key=OGt4MzRkTVZxYlVmY21nY29kTnFnWExEUGtpYk9B
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed9dr6eo3dt0ee9em2cj7bz2cc9cd4cc5cd6cf3e
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XX. Nyimi Falunap 

 


