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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. augusztus 

IV. évfolyam VII. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja. 

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint 

a programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 

Hamarosan 

becsengetnek 2.oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Akikre büszkék 

vagyunk!             2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Maradék nélkül! 3. oldal 

Lakásfelújítás 3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

 

         

 

Kedves Nyimiek! Az idén XX. falunapunkat ünnepeltük. Ennek megfelelően a szervezők és segítők 

mindent megtettek azért, hogy sok – sok színvonalas program álljon a településen élők és 

vendégeik rendelkezésére. Sajnos azt kell mondanunk, hogy a reggeli eső és az egész napos 

bizonytalan időjárás, amit még az esti szélvihar is megkoronázott, illetve a több hullámban érkező 

kiadós eső, sokakat elriasztott a rendezvényen való részvételtől. Reméljük jövőre az idő is 

kegyesebb lesz hozzánk, no meg a településen élők is jobban sajátjuknak érzik a falunapot és 

megtisztelik egymást a részvételükkel! Hiszen ez az egész falu, elsősorban a nyimiek ünnepe. 

Ünnepe az összetartozásunknak, annak, hogy szeretünk itt élni, és szeretünk együtt lenni, 

beszélgetni a szomszédunkkal, vagy a szomszéd utcában élővel. Bíztatok mindenkit, hogy használja 

ki ezt a lehetőséget! 

Nagyon örülök és gratulálok a nyimi lányoknak, asszonyoknak, hogy 24 db nevezés érkezett a 

süteménysütő versenyre. Finomabbnál finomab, remekművek érkeztek. Újra volt megannyi 

program a gyerekeknek - csillámtetoválás, ugrálóvár, kutyás bemutató, ringató a pici babáknak, 

lézerharc a nagyobb gyerekeknek. Lovaglás, foci és petanque verseny. A főzőversenyt két profi 

shef és mesterszakács értékelte: Kovács Árpád, aki a Budapesten a Várkert Bazárban található 

„Félix Kitchen & Bar” éttermet vezeti, és Nótár László, aki 2018-ban elkészítette és ezzel elnyerte 

„Magyarország étele” címet. Ő nemcsak főzi, de oktatja is az ételkészítés művészetét. Nem 

mellesleg László segített hozzá bennünket az idei Nemzeti Regattán az abszolút győzelem 

elnyeréséhez a főzőversenyben elért helyezésünkkel.  

A falunapi sport és egyéb versenyek eredményei: 

Meg kell említenünk a már hagyományos Opel Calibra találkozót, ami ma már az ország 

legnagyobb találkozójává nőtte ki magát. Az idén majdnem 50 sportkocsit csodálhattunk meg. 

Ugyancsak elismerésre méltó és köszönetet érdemel Bodó Mariann, Pappné Babodi Tímea, 

Babodiné Csik Beaáta, Kelemen Orsolya, és a szervező csapat. Kanalas Zoltán és Czunf Tibor, 

Weifenbach Károly a szervezésben és a bonyolításban vállalt szerepe. Köszönjük a Nyimi 

Faluszépítő Egyesületnek, Bodó és  Vas Tamásnak a finom reggelit. Palcsó Péternek a Petanque, 

Tóth Attilának a fociverseny, Bíróné Erzsinek a sütisütő verseny bonyolítását, Peitli Franciskának 

az egész napos konferálást. Köszönöm a szakácsunknak: Gábornak és segítőinek: Marcsinak, 

Timinek, Anitának, Marikának és Ilusnak az önzetlen segítséget, hogy délben mindenki jól 

lakhatott. Külön köszönet Nagy Lászlónak és Eszternek az esti vacsora elkészítéséért, és Szabó 

Jánosnak a felajánlásért. A Nyim-i Lovas- és Kutyás Egyesületnek a lovagoltatást és a kutyás 

bemutatót. A nyimi Zsonglőr Klubnak a zsonglőr bemutatót és Sípos Tibornak a jó „ebédhez szól a 

nóta” zenei szolgáltatását. Szuper hastáncos előadást láthatunk Kanalas Csaba lányaitól, (Kanalas 

Réka, és Kanalas Alíz ) és a Csak Csajok produkció is (Kanalasné Csák Andrea, Babodi Tímea, 

Hollósi Zsanett Barbara, Kanalas Kinga, Papp Csenge Anna, Csonka Laura, Tóth Boglárka Anita) 

remek táncprodukciót adott elő. Sajnos az egész napunk hangosítás terén technikai nehézségekbe 

ütközött, amiből levontuk a megfelelő következtetéseket. Ugyancsak sajnálatos, hogy a viharos szél 

miatt elmaradt a tűzijáték, de ezt a vállalkozóval történt megállapodás alapján a „Férfinapi bál” -t 

követően bepótoljuk. 2020. Július 25.-én lesz XXI. Nyimi falunap. Várunk mindenkit 

szeretettel!        Pistár Péter polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Falunapi beszámoló 

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 

Folyamatos a 

paradicsom árusítása! 

Munkaidőben hívható 

telefonszám:  

84/503-603, vagy  

06/70/341-0007 

Érdeklődni 

munkaidőben az 

Önkormányzati Irodában 

lehet 

A Falunapi versenyszámok díjazottjai 

A sütisütő verseny  

Sós sütemény - Különdíj: Perrey -Perron Andrásné - Kapros-túrós lepény 
Édes sütemények:  III. helyezett: Kanalasné Csák Andrea - Mogyorós-kekszes süti 
II. helyezett: Pistár Péterné - Rákóczi-túrós újragondolva 
I. helyezett: Czizner Renáta - Citromos- ricottás koszorú 
Főzőverseny: Különdíj: Varga Gáborné - Töltött káposzta kenyérben tálalva 
III. helyezett: Hennel Szilvia - Szarvaspörkölt galuskával 
II. helyezett: Palcsó Péter - Pörkölt  házi galuskával 
I. helyezett: Babodi Attila - Zsirai Gergely: Csülkös pacal 
Kugliverseny: I. helyezett: Őri Gábor- Hollósi László 
II. helyezett: Hollósi József - Hollósi Attila 
III. helyezett: Farkas János - Babodi Dominik   Legjobb Gurító: Őri Gábor 
Foci: I. helyezett: Barátok 
II. helyezett: Nyimi FC 
III: helyezett: Balu kapitány csapat    Legjobb góllövő: Őri Gábor 
Petanque: I. Helyezett: Palcsóné Zrínyi Beáta- Endrész Boldizsár 
II. helyezett: Palcsó Péter - Paska István 
III. helyezett: Talpai Szindarella - Verhás Laura   Legjobb dobó: Endrész Boldizsár 
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 Akikre büszkék vagyunk! 
 

Hamarosan becsengetnek! 

Egészségünk – szűrőkamion a falunapon 
 

 
 

 

 

Amit hozni kell: iskolatáska a 

tankönyveknek, jegyzetfüzet, 

toll/ceruza, bizonyítvány és 

tízórai.  Kérik, hogy a 

kedvezményekre jogosító 

igazolásokat szeptember 2-án 

az iskolatitkári irodában 

mutassák be, illetve ha 

bármilyen elérhetőségi 

változás (lakcím, telefonszám) 

történt a nyár folyamán, azt is 

jelezzék!  

Fontos dátumok évközben:  

A 2019/2020-as iskolai év 

szeptember 2-án, hétfőn 

kezdődik, és 2020. június 15-

ig, hétfőig tart. Az első félév 

2020. január 24-ig tart majd, 

az iskolák január 31-ig 

értesítik a diákokat és a 

szülőket a félévi 

eredményekről. 

 

 Tanítási szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. október 

25. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap pedig 

november 4. (hétfő). 

A téli szünet előtt utoljára 

2019. december 20-án 

(pénteken) kell iskolába 

menni, az első tanítási nap 

pedig 2020. január 6-a 

(hétfő) lesz. 

A tavaszi szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2020. 

április 8. (szerda), a szünet 

utáni első iskolai nap pedig 

2020. április 15. (szerda). 

Az országos 

kompetenciamérést 2020. 

május 27-én szervezik meg 

a hatodik, nyolcadik és 

tízedik évfolyamon. 

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 „Közösen a jövőnkért 

komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére 

Siófok térségében” elnevezésű 

EFOP-1.5.2-16-2017-00006 

pályázat egyik kitűzött célja az 

ingyenes preventív (megelőző) 

egészségügyi programok, 

szolgáltatások biztosítása Nyim 

településen is. Egészségvédelmi 

programunk keretében 2019. 

július 27-én szűrőbusz is 

érkezett hozzánk, ahol szív- és 

érrendszeri betegségeket tudtak 

kiszűrni a szakértők a 

legmodernebb technológia 

segítségével.  A nagy sikerre 

való tekintettel még két 

alkalommal érkezik a 

CardioMobile a településre.    

2019. szeptember 7-én 

(szombaton) 10:00 óra és 

17:15. óra között lesz, ismét az 

Önkormányzat épülete mellett. 

Állapotfelmérés céljából nem 

javasolt a vizsgálat azoknál, 

akiknek diagnosztizált 

érrendszeri problémájuk van, 

vagy volt (pl.: alsóvétagi 

érszűkület, ércsere műtét), akik 

trombózison estek át korábban, 

vagy erősen visszeres a lábuk, 

illetve azoknak sem, akiknek 

lábszárfekélyük van, vagy 

bármilyen ismert, vagy be nem 

azonosítható gyulladás van a 

vizsgálathoz szükséges 

bőrterületen, vagy annak 

környékén. A szűrésre már 

folyamatosan fogadja a 

jelentke- 

  

 

 

Nyim község közötti 

kapcsolatok ápolásában jelentős 

tevékenységet fejtettek ki; Nyim 

község megismertetéséért itthon, 

vagy külföldön kiemelkedő 

tevékenységet végeztek, illetve 

Nyim község fejlődését jelentős 

mértékben segítették, 

kiemelkedő segítséget nyújtva 

Nyim polgárainak, civil 

szervezeteinek. Ezúttal a 

kitüntetést Dunai Zoltánnak 

ítélte oda a testület, akinek az 

elmúlt években Nyimért 

végzett önzetlen, kitartó, 

önkéntes tevékenységét ezúton 

is nagyon köszönjük, hiszen 

hatalmas szerepe van 

településünk már-már országos 

szintű, pozitív megítélésében. 

 

 

jelentkezéseket Királyné B. 

Marcsi kolléganőnk a +36 

70 709 14 97 

telefonszámon.  

Amennyiben a pályázatról, 

valamint a pályázat 

keretében megvalósuló 

rendezvényekről többet 

szeretnének megtudni, 

keressék fel a 

www.kozosenajovonkert.hu 

honlapot, vagy kövessenek 

minket a „Közösen a 

jövőnkért –Siófok” 

facebook oldalon. 

 

 
 

 

a lakosság előrehaladását; 

továbbá a település nemzetközi, 

illetve civil kapcsolatainak 

ápolásában vállaltak kiemelkedő 

szerepet.   

Mindkét díjazottról elmondható, 

hogy nagy lelkesedéssel, 

kitartóan pártfogolják kicsiny 

falunkat!  Ezúton köszönjük 

meg a hosszú évek óta tartó, 

nemes lelkű támogatásukat! 
Az idei évben először került 

átadásra a szintén Nyim Község 

képviselő-testülete által alapított 

„Nyim Község Barátja” 

kitüntetés, mely ugyanazon 

rendelet 4. § (1) pontja alapján 

azon személynek, vagy 

szervezetnek adományozható, 

akik nem nyimi lakosok, vagy 

székhelyűek, de lakóhelyük és  

 

 

Ezúton is szeretnénk 

megköszönni mindazok 

támogatását, segítségét, 

és áldozatos munkáját, 

akik valamilyen 

formában 

hozzájárultak 

XX. Nyimi Falunap 

sikeres 

lebonyolításához. 

Köszönjük a sok 
tombola- felajánlást a 

környékbeli és távolabbi 
vállalkozásoknak, 

magánszemélyeknek. 
Köszönjük a 

zsűritagoknak, hogy 

vállalva a felkérést, 
megtisztelték 

jelenlétükkel ezt az 
eseményt. 

Külön köszönet 
segítőinknek, akik 

szabadidejüket 
feláldozva, a rendezvény 

előkészületeiben is 
velünk szorgoskodtak: 

Támogatóink:  
BAHART Zrt. – Siófok  
Bella Állatpark – Siófok  
Fordított ház – Siófok-

Széplak 

Galérius Fürdő – Siófok  
Horváth Lunapark Kft. 
(Óriáskerék) – Siófok  
Pécsi Állatkert – Pécs  

Roxy Étterem – Siófok  
Sándor Étterem – Siófok  

Sió Mozi – Siófok  

Turinform Iroda - Siófok 
Sobri Jóska Bakonyi 
Kalandpark – Kislőd  

Tesco Áruház – Siófok  
Zamárdi Kalandpark – 

Zamárdi  
DRV Zrt. – Siófok  

Görbe Tök Falatozó és 
Kiskocsma – Ságvár  
Coffeeshop Compani 
(Sió Pláza) – Siófok  

Sió-Gépész Kft. – Siójut 
Siófoki Stihl Márkabolt 

és Szerviz – Siófok  
Siófoki MC Donald’s - 

Kovács Szilveszter – 
Siófok-Som 

Kecskés Szilárd és Fia 
Pincészet 

Royal Sütőde – Siófok  
Nyim Községért 

Alapítvány 

Ébellai Albert 
Kelemen Orsolya 

Mikó László 
Palcsó Péter 
Potza Béla 

Szabó János 
Jámbor János 

Krisztea Miklós és 
családja 

Paska Istvánné 
Hollósi József 

Babodiné Csik Beáta 
Resch Gábor 
Bodó Tamás 

A 2019. évi XX. Nyimi Falunapon 

Nyim Község Képviselő-testülete 

nevében Pistár Péter polgármester 

és Budainé Vajk Ildikó jegyző 

asszony „Nyim Község 

Díszpolgára” kitüntetést adott át 

Ébellai Albertnek és Potzta 

Bélának. Nyim Község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2019 (V.29.) 

önkormányzati rendeletének 2. § 

(1) pontja értelmében. Ez a 

kitüntetés azon személyek 

életútjának elismeréseként 

adományozható, akik kimagasló 

munkásságukkal közvetlenül 

hozzájárultak a település 

fejlődéséhez; vagy akik 

kiemelkedő szakmai 

tevékenységükkel emelték, illetve 

elősegítették a település fejlődését,  

A Ságvári Szilády Áron 

Általános Iskola és AMI 

első tanítási napja 2019. 

szeptember 2-án a 

következőképpen alakul: 

8:15 Tanévnyitó 

ünnepély - Az első nap az 

ünnepé, ruhában és 

lélekben is. Továbbá ekkor 

kerül sor a tankönyvek 

kiosztására, művészeti és 

napközis igények 

felmérésére, valamint a 

tanévkezdéssel 

kapcsolatos egyéb 

tájékoztatásra. Ezen a 

napon 11:00-kor, kedden 

12.00-kor mennek haza a 

gyerekek, kíséret nem lesz, 

tehát a szülőknek kell 

gondoskodni a 

hazajutásról. 

kedvezményekre jogosító 

igazolásokat (GYVK, TB, 

3GY) szeptember 1-jén az 

iskolatitkári irodában 

mutassák be, illetve ha 

bármilyen elérhetőségi 

változás (lakcím, 

telefonszám) történt a nyár 

folyamán, azt is jelezzék! 

Fontos dátumok évközben: 

Az őszi szünet 2017. 

október 30-tól 2017. 

november 3-ig tart.  A 

szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. október 27. 

(péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2017. 

november 6. 

 

http://www.kozosenajovonkert.hu/


 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptajánló– Citromos- ricottás koszorú 
 

 

 

 

 

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! 

Maradék nélkül- Kampány az élelmiszerpazarlás ellen! 
 

Lakásfelújítási ötletmozaik- elsős lesz a gyerek! 

 Az élelmiszerhulladékok 

keletkezésének megelőzését, 

mérséklését segítő 

útmutatókat állított össze a 

Nébih- Maradék nélkül 

programjának négy 

munkacsoportja. A 

vendéglátás, a kereskedelem, 

az ipar és a civil szektor 

szereplőinek szóló 

segédleteket ingyenesen 

letölthetik az élelmiszer-

vállalkozások. 

Magyarországon évente 

mintegy 1,8 millió tonna 

élelmiszerhulladék 

keletkezik, melynek jelentős 

része megelőzhető lenne. A 

problémát felismerve 

indította el a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (Nébih) három éve 

a Maradék nélkül elnevezésű 

programját, amelynek 

fókuszában a hazai 

élelmiszerpazarlás mérséklése 

áll. A programot az Európai 

Bizottság is támogatja a LIFE 

Környezetvédelmi 

alprogramján keresztül. 

Az iskola első osztályába 

készülő gyerek számára már 

nagyon fontos, hogy 

meglegyen a maga saját 

íróasztala, azaz olyan kis 

zuga, ahol a mindennapok 

során tanulhat. Sok szülő 

mondja azt, hogy úgyis ott 

lesz körülötte a gyerek, az 

étkezőasztalnál szokott amúgy 

is ülni és rajzolgatni, a 

nappaliban tölti az idejét, ám 

ez az iskolába kerülés után 

már nem elég. Ha rá akarja 

szoktatni a szülő a gyereket 

arra, hogy rendszeresen kell 

tanulni, hogy más világ jön, 

 A legfontosabb a háttámla, amely 

ergonomikusan követi a gerinc 

vonalát, s amely, ha jó, megfelelő 

támasztékot nyújt hátra- és 

előredőléskor egyaránt. 

 

Hozzávalók: 

2 citrom 

50 g szárított mangó 

75 g pisztácia mag 

300 g vaj, vagy margarin 

300 g cukor 

 csipet só 

6 Tojás (M méret) 

400 g liszt 

3/4 csomag sütőpor 

125 g ricotta sajt 

350 g porcukor 

 

 
 

 

Miután megsült, borítsuk ki a 

formából, és hagyjuk hűlni. 

 

A mázhoz a másik citrom 

kifacsart levét a porcukorral 

összekeverjük, ha sűrű, 1-2 

evőkanál vizet is önthetünk 

hozzá. A mázat öntsük a 

tortára úgy, hogy az 

végigfolyjon a szélén, 

hagyjuk 10 percig pihenni. 

Majd szórjuk meg a maradék 

pisztáciával. Díszhetük 

marcipánvirággal is.  

Megdermedést követően 

fogyaszthatjuk! Jó étvágyat 

kívánunk! 

 

Czizner Renáta receptje, 

melyet a 2019. évi falunapon 

a zsűri 1. helyezettként 

értékelt! 

Gratulálunk! 

 

Elkészítés: 

Az egyik citrom levét kifacsarjuk. 

A mangót apróra vágjuk es 

belerakjuk a citromlébe ázni. 

Közben apróra vágjuk a pisztáciát.  

 

Keverőtálban habosra keverjük a 

margarint, a cukrot és egy csipet 

sót, egészen addig, míg krémes 

állagú nem lesz.  

A tojásokat egyenként felverve 

hozzákeverjük.  

Ehhez adjuk hozzá a ricotta-t, és a 

citromlében ázott mangót. Ezután 

a sütőporral összekevert lisztet 

felváltva keverjük a masszához. 

Hozzáadjuk az aprított mandulát 

is.  

Kizsírozott tepsiben 175-180 fokra 

előmelegített sütőbe tesszük, kb. 

45-55 percig sütjük.  

 

a Maradék nélkül elnevezésű 

programját, amelynek fókuszában 

a hazai élelmiszerpazarlás 

mérséklése áll. A programot az 

Európai Bizottság is támogatja a 

LIFE Környezetvédelmi 

alprogramján keresztül. Bár a 

hazánkban keletkező 

élelmiszerhulladékok jelentős 

hányada a háztartásokban 

termelődik, fontos, hogy az 

élelmiszerlánc minden szereplője 

részt vegyen az 

élelmiszerpazarlás mérsékléséért 

folytatott küzdelemben, hiszen a 

felelősség közös. Éppen ezért az 

élelmiszer-vállalkozások 

képviselői már a kezdetektől részt 

vettek a Maradék nélkül program 

céljainak meghatározásában és 

megvalósításában, saját 

gyakorlatias szempontjaik 

megosztásával is segítve a 

folyamatot. Az élelmiszeripar és 

a kereskedelem képviselői mellett 

a kutatóintézetek, egyetemek 

képviselői is szerepet vállaltak a 

munkában. 

megosztásával is segítve a 

folyamatot. Az élelmiszeripar és 

a kereskedelem képviselői mellett 

a kutatóintézetek, egyetemek 

képviselői is szerepet vállaltak a 

munkában. A Nébih távlati célja, 

az élelmiszerpazarlás mérséklése 

mellett, hogy a lakosság elismerje 

és értékelje, ha egy vállalat 

gondot fordít a fenntarthatóságra. 

Az útmutatók ingyenesen 

letölthetők a Nébih oldaláról és 

a Maradék nélkül program 

honlapjáról! A weboldalon 

hasznos praktikákat találunk pl. a 

megmaradt debreceni, vagy 

édesség hasznosítására is, illetve 

megtudhatjuk, hogy a barna 

banán hogyan lesz igazán finom 

banán: 

http://maradeknelkul.hu/praktikak

/ 

 

 

tanulni, hogy más világ jön, 

ahhoz tényleg az kell, hogy 

ha saját szobája nincs is, de 

legalább egy saját íróasztala 

legyen, akár a nappaliban 

vagy a hálószobában. 

Magasság szempontjából 

nem szoktak különbséget 

tenni az íróasztalok között, 

ugyanis a legkisebb 

korosztály is már állítható 

magasságú forgószékeken 

ülve tanul. Így tehát a szék 

az, ami inkább számít, akár 

egészség, akár korosztályi 

megfontolásból is.  

 

Önkormányzati 

segítség az 

óvodásoknak, 

iskolásoknak 
Nyim Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

a tanévkezdés  

terheinek 

megkönnyítése 

érdekében 

a településen állandó 

bejelentett lakóhellyel 

rendelkező óvodások,

általános iskolások, 

középiskolai nappali 

tagozatos tanulók, 

felsőoktatási 

intézmény nappali 

tagozatos hallgatói 

részére 

gyermekenként, illetve 

hallgatónként 

20.000.- Forint 

tényleges 

tanévkezdési 

támogatást nyújt. 

 

A kérelmet a  

Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatal által 

biztosított 

formanyomtatványon 

lehet benyújtani 

2019. szeptember 30. 

napjáig. 

 

Az óvoda- és 

iskolakezdési 

támogatás 

felhasználását NEM 

KELL számlával 

igazolni!  

 

Az igénylő diákoknak 

a jogosultsághoz   

iskolalátogatási 

igazolás szükséges! 

 Az igénylőlapok 

 felvehetők, a nyimi 

Önkormányzati 

Irodán, kitöltve 

visszajuttatni a 

Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalba kell!  

Az igénylő és a 

gyermeke(i) 

személyes okmányai 

szükségesek a 

kérelem leadásához! 

Tájékoztató letölthető:  

https://nyim.hu/wp-

content/uploads/2019/

08/T%C3%A1j%C3

%A9koztat%C3%A1

s_Iskolakezd%C3%A

9siT%C3%A1mogat

%C3%A1s2019.pdf 

 
forrás: Ildesign 

 

https://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok
http://maradeknelkul.hu/utmutatok/
http://maradeknelkul.hu/utmutatok/
http://maradeknelkul.hu/praktikak/
http://maradeknelkul.hu/praktikak/
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
https://nyim.hu/wp-content/uploads/2019/08/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_Iskolakezd%C3%A9siT%C3%A1mogat%C3%A1s2019.pdf
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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

  

Egyházi hírek- Bemutatkozik az új plébános  

Bicsár László vagyok. Somogyország 

déli részén nevelkedtem. Babócsa 

szülötteként közel áll szívemhez a horvát 

szellemiség. Középiskolai éveimet 

Győrben a Bencéseknél töltöttem. Ma is 

igyekszem ápolni a bencés örökséget, pl. 

a liturgia szeretetét. 2 év katonaság után, 

szintén Győrben végeztem el a Főiskolát. 

1984-ben szentelt fel Szendi püspök atya, 

s kerültem a Zala megyei 

Nagykapornakra káplánnak. Ott 4 boldog 

évet töltöttem el. Onnét  lettem Kutas 

plébánosa 31 éven keresztül. Kis falvak, 

református gyülekezetek, nagyszámú 

roma kisebbség. Igyekeztünk a 

hitoktatóval (Billege Edittel) boldog 

vallásos embereket formálni. Ide 

kerülvén köszönöm a szíves fogadtatást 

mindegyik faluban! A feladatom, amit 

Püspök Atya kért, hogy a hitoktatáson 

keresztül is továbbra is élő közösség 

legyen, mint azt elődöm Máté atya 

elkezdte.  

 
Megszépült  Ságvári  

Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde 

Az „Ecsetre fel a 

Gyermekekért” 2011 

márciusában alakult civil 

kezdeményezés idén 

augusztusban a Ságvári 

Bóbita Óvodát és 

Bölcsődét újította fel 

lelkes önkéntesek 

segítségével.  

Az augusztus 11-én vidám 

mesebeli motívumokkal 

lefestett hosszú folyosót, 

szeptember 02-án- 

hétfőtől- vehetik újból 

birtokba a gyerekek! 

Köszönjük az 

önkéntesek 

fáradhatatlan munkáját, 

kívánjuk, hogy minél 

több gyerekintézmény 

szépüljön meg a kezük 

nyomán! 

 
 

 
 

forrás: facebook 

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 

 

Települési támogatások megállapítása 
 

A köztársasági elnök 

2019. október 13. 
napjára, vasárnapra tűzte 

ki a helyi 

önkormányzati 

általános választásokat. 

a www.valasztas.hu 

internetes felületen 

minden információ 

megtalálható a 

választásokkal 

kapcsolatos 

legfontosabb 

tudnivalókról. 

 

 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed9dr6eo3dt0ee9em2cj7bz2cc9cd4cc5cd6cf3e
http://www.valasztas.hu/

