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 NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2019. szeptember 

IV. évfolyam VIII. 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: 

Közös önkormányzati 

hírek  2.oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

Meghívó szüreti bálra 

2. oldal 

Receptajánló 3. oldal 

Programajánló 3. oldal 

Lakásfelújítás 3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

Ciklusbeszámoló folyt. 

  5.oldal 

         

 

Kedves Nyimiek! 

 

Itt az idő, hogy számot vessünk a 2014 – 2019 közötti önkormányzati ciklus 

tapasztalatairól. De mindenekelőtt, szeretném megköszönni magam és a képviselő- testület 

tagjai nevében először is a bizalmat, másodsorban pedig az elmúlt öt év erkölcsi és 

sokszor, a közös fizikai munkában megnyilvánuló támogatását a falu lakosságának.  

Magam részéről, az elmúlt öt év legértékesebb vívmányának a falunk közösségének 

erősödését érzem. Persze sokat fejlesztettünk, de a külsőségeknél sokkal fontosabb, hogy 

jobban odafigyelünk egymásra és környezetünkre.  

Még mielőtt rátérnénk a konkrét értékelésre, néhány alapvetés arról, hogy a jelenlegi 

testület milyen elvek mentén hozta meg döntéseit. Elsőként azt tartottuk szem előtt, hogy 

mi szolgálja a településen élők többségének érdekeit. Itt fontos kiemelni a többség 

szerepét! Sajnos nem tudunk mindenkinek egy időben jót tenni, de a döntéseket adott 

időpillanatban bizony meg kell hozni. Az elmúlt időszakra és a jövőre vonatkozóan is el 

tudom mondani, hogy a közösség szempontjából elfogadhatatlan a „Nekem ne mondja 

meg senki” hozzáállás, se kóborló kutya, se szennyvíz, se gazos- parlagfüves telek, se 

eldobált szemét, vagy épp megrongált játszótér vonatkozásában! Arra kérek mindenkit, 

hogy az önkormányzati felszólítások és büntetések mellett, a közösség jó szándékú tagjai 

figyelmeztessék a beilleszkedni nem tudó, vagy nem akaró, pökhendi hozzáállású 

embereket az együttélés szabályaira. 

A másik rendező elv, a cselekvő, önmagáért tenni akaró egyén és közösség elve. Ez azt 

jelenti, hogy magunkért mi tehetünk a legtöbbet. (Segíts magadon, az Isten is megsegít!) 

Nem háríthatjuk át a felelősséget másra, vagy külső tényezőkre. Persze, vannak nehezítő 

körülmények, de az, hogy milyen a közösségünk, rend van- e az utcákon, az csak rajtunk 

múlik, és nem pénz, vagy politikai hovatartozás függvénye. Természetesen, azt is tudjuk, 

ha nem kézi kaszával kell a rendet fenntartani, hanem géppel, az sokat segít. 

A harmadik dolog pedig az, hogy nem a település mérete számít, hanem, hogy hiszünk- e 

magunkban, megbízunk- e a szomszédunkban? Ha, ez az egymásba vetett HIT a 

mozgatórugója cselekedeteinknek, hegyeket tudunk megmozgatni egyénileg és 

közösségként is. Ennek ékes példája a 2019-es Nemzeti Regatta, ahol Nyim 50 település 

közül az első helyezést tudta elérni. 

 

A cikk az 5. oldalon folytatódik tovább 

 

Ciklusbeszámoló 

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 2014-2019. önkormányzati ciklus képviselő- testületének tagjai (balról 

jobbra)  

Weifenbach Károly–képviselő, Kanalas Zoltán–képviselő, Pistár Péter– 

polgármester, Pappné Babodi Tímea – alpolgármester, Czunf Tibor – képviselő  
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Meghívó szüreti bálra 

Tájékoztatás az önkormányzati választásokról 
 

Egészségünk – Mit tegyünk, ha gyors segítség kell meghűléskor? 

 

 

ság ellenőrzi. Amennyiben nincs 

érvényes igazolvány, a szavazó 

visszautasításra kerül. Akkor is 

visszautasítja a bizottság a 

szavazópolgárt, ha a névjegyzék 

aláírását megtagadja. Szavazni csak 

a bejelentett állandó lakcímmel 

rendelkezők szavazhatnak, illetve 

kérelemre azok a településen 

bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkezők, akik a tartózkodási 

helyüket a választás kitűzése előtt 

legalább egy hónappal, azaz június 

26-ig létesítették, és a választás 

napjáig azt nem szüntetik meg. A 

mozgásukban korlátozott, idős, 

beteg választópolgárok mozgóurnát 

igényelhetnek a választást 

megelőzően a helyi választási 

irodától, a választás napján a 

választási (szavazatszámláló) 

bizottságtól. A választáson induló 

képviselő-jelöltek 2 fő megbízott  

tagot delegálhatnak a 

választási bizottságba, a 

bejelentés a helyi választási 

irodánál október 4-én 16 

óráig nyújtható be.  

 

Az új képviselő-testület az 

alakuló ülését várhatóan 

2019. október 17-én tartja. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt 

Lakosságot, hogy a 

választással kapcsolatos 

részletes információk a 

község honlapján 

(www.nyim.hu), a község 

hirdetőtábláin és a 

www.valasztas.hu oldalon 

is megtalálhatók. 

  

Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

 

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!  

Bizony előfordul, hogy ősszel a 

csípős hideg reggelek hatására, 

vagy épp egy náthás kolléga, 

„ajándékaként” utolér bennünket 

a torokfájás, orrdugulás, 

orrfolyás. Lázunk ugyan nincs, 

orvoshoz nem akarunk fordulni 

egy kis megfázással, de a gyors 

gyógyulás mégis nagyon fontos 

lenne! 

Ilyenkor kell, hogy bevessük a 

„házi praktikákat”!  

Orrfolyásnál a meleg gőzölés 

nagyon jótékony, lehet akár 

tengeri só, kamillavirágzat, vagy 

épp Salvus víz is az edényben!  

Vigyázzunk, hogy ne lobogjon a 

víz, mert ezáltal az értékes 

anyagokat is kiforraljuk, hanem 

inkább csak gyöngyözzön!    

Kisgyermekeket sose hagyjunk 

felügyelet nélkül gőzölni, mert 

balesetveszélyes!  Ha tehetjük, 

szerezzünk be egy arcszaunát! 

Hasznos lehet különböző 

illóolajok (eukaliptusz, mentol, 

hibiszkusz, kámfor) inhalálása, 

belélegzése is.  

Ma már nagyon elterjedt a 

kompresszoros inhalálás, amely 

szobahőmérsékletű párásítást 

biztosít. Az infralámpa 

használata segíthet felszakítani 

az orr- és orr-melléküregekben 

lerakódott váladékot. 

Antibiotikumok szedése nátha 

esetén értelmetlen, hiszen ezek 

hatástalanok a vírusokkal 

szemben. Gyulladáscsökkentőt 

bevehetünk a gyorsabb gyógyu- 

  

 

 

Este 20:00 órától a 

Kultúrházban szüreti bál 

veszi kezdetét, melyre 

szintén várjuk a mulatni, 

táncolni vágyókat. 

 

A zenéről és a jó hangulatról 

Nagy Dávid – „Csiga” 

gondoskodik.  

 

Belépő: 500,- Ft. 
 

Az este folyamán 

tombolasorsolás is lesz, mely 

során értékes nyeremények 

találnak gazdára. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

lás érdekében. A lándzsás 

útifű- szirup, izlandi zuzmó 

szopogató tabletta kiváló 

torokfertőtlenítő, 

köhögéscsillapításban szinte 

verhetetlen. Szájszárasság, 

torokirritáció esetén fontos a 

bő folyadékbevitel, a 

hársfatea, méz hatása ismert, 

azonban a hagymatea 

gyógyító erejéről se 

feledkezzünk meg!  A 

gyömbér erős fertőtlenítő, 

immunerősítő hatással bír. 

Éjszakára a hát és mellkas 

illóolajos krémmel történő 

krémezése javasolt, a 

bátrabbak nagyanyáink 

praktikáját: a sertészsíros 

krémezést is kipróbálhatják!  

 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját a 2019. 

október havának 12. napján 

tartandó nyimi szüreti 

mulatságunkra. 

Délután a hagyományokhoz 

híven 14:00 órától 

lovaskocsis felvonulás lesz, 

melyre 13:30-tól lehet 

gyülekezni a Kultúrház 

udvarán. 

A vállalkozó szelleműek nem 

maradnak étlen-szomjan, 

hiszen ki hallott már olyat, 

hogy szüretkor kiszárad az 

ember torka, s ráadásul nem 

jut egy karéj zsíros kenyér, 

jóféle hagymával?!  

 

 

 

Megújult 

Balatonföldvár 

kormányablaka, 

szeptember 16-tól 

újra fogad 

ügyfeleket 
A Somogy Megyei 

Kormányhivatal Siófoki 

Járási Hivatalának 

tájékoztatása szerint a 

balatonföldvári 

Kormányablak 

(Balatonföldvár, Petőfi 

Sándor u. 1.) – az épület 

felújítási munkálatainak 

befejezésére való 

tekintettel  

2019. szeptember 16. 

napjától újra fogadja 

ügyfeleit az alábbi 

ügyfélfogadási időben: 

hétfő: 7.00-17.00 

kedd-szerda: 8.00-16.30 

csütörtök: 8.00-18.00 

péntek: 8.00-14.00 

 

 

 
 

„Közhírré tétetik, hogy szüreti 

bál rendeztetik. 

Szőlőből és borból reméljük 

lesz elég, 

Szívesen lát mindenkit a 

rendezőség!” 

 

 

 

2019. október 13-án 

polgármestert, új képviselő-

testületet, és a megyei 

közgyűlés képviselő-

testületét választjuk meg. A 

települési képviselő-jelöltek 

listáját, és a sorsolás szerinti, 

szavazólapon megjelenő 

sorrendjüket az újság más 

részén olvashatják. A 

választásokkal kapcsolatban 

néhány fontos információt 

szeretnék Önökkel 

megosztani. A választás 

reggel 6-tól este 7 óráig tart. 

Szavazni csak érvényes, nem 

lejárt személyazonosításra 

alkalmas igazolvánnyal (régi 

vagy új típusú, vagy 

ideiglenes személyazonosító 

igazolvány, útlevél) és 

lakcímkártyával lehet. Ezek 

meglétét a választási bizott- 

Lezárult a szavazás a 

„Megye 7 Csodája” 

című Somogyi Hírlap 

által szervezett 

nyereményjátékra, 

amelyre nagyon sokan 

voksoltak. 

A Nyim és Ságvár 

között található 

Patkófa – sok olvasó 

szerint a megye hét 

csodájának egyike – a 

ranglistán az 5. helyre 

jutott! 

 
A betyárfa a dombtetőn, 

a szántóföld közepén áll 

magányosan, közel 200 

éve már. A matuzsálemi 

fenyő magassága 13 

méter és törzskerülete 

276 centiméter. Ugyan 

2012-ben kiszáradt, de 

edzett fája és torzója ma 

is dacol az elemekkel a 

gerincen. 

A szavazószelvényen 

maximum hét csodát 

lehetett bejelölni a 

megadott tizenkilencből. 

A legtöbb szavazatot az 

ötvöskónyi 250 éves 

hársfa kapta, amely a 

Czindery-kastély 

parkjában található. 

forrás: sonline.hu 

http://www.nyim.hu/
http://www.valasztas.hu/
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Receptajánló– Sós sütemény kategória - I. helyezett 
 
 

 

 

 

 

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! 

Idősnapi köszöntés- októberi programajánló  
 

Lakásfelújítási ötletmozaik-ősz a lakásban 

 A hagyományokhoz hűen, 

Nyim község Önkormányzata 

ebben az évben is tisztelettel 

és szeretettel köszönti Idősek 

napja alkalmából a falu 

szépkorú lakosait.  

Idén 2019. október 19-án 

13:00 órától, egy finom 

ebéddel várjuk a 

Kultúrházban a nyimi 

nyugdíjasokat, megköszönve 

ezzel fáradozásaikat 

családtagjaikért, a 

közösségért, a településért.  

Az ebédhez a muzsikát Sipos 

Tibor szolgáltatja. Lesz sok 

értékes tombola, és további 

meglepetéssel is készülünk a 

résztvevőknek. 

 

 

Hamarosan egyre hűvösebbek, 

és rövidebbek lesznek a 

nappalok. Jönnek a „nem 

szeretem idők”, esős, ködös 

időjárás.  

Ilyenkor nem vágyunk másra, 

mint egy meleg szobára, ahol 

még visszaköszön a nyár 

hangulata, de nem az üdítő 

verőfényes, hanem a 

narancsos esti naplementés.  

 

Tegyünk a lakásba több helyre 

illatos gyertyákat szintén 

színeseket, barnát, narancsot, 

zöldet, sárgát.  

A lényeg, hogy  színek az őszi 

levelek színével harmonizáljanak, 

az anyagok pedig puha meleg 

anyagok legyenek.  

forrás: Iladesign 

 
 

Kapros-túrós lepény 
Hozzávalók: 

100 g finomliszt 

100 g rétesliszt 

15 g élesztő 

1 teáskanál cukor 

20 dkg zsír 

1 tojás 

1 dl tej vagy híg tejföl 

só 

A tetejére: 

2 tojássárgája 

3 tojásfehérje 

1 evőkanál búzadara 

(esetleg liszt) 

500 g túró 

2 evőkanál tejföl 

2 evőkanál cukor 

½ - 1 kávéskanál só 

finomra vágott kapor 

1 tojássárgája és egy 

evőkanál tejföl a kenéshez 

Melegedés közben még kelni 

fog a tészta. Mielőtt teljesen 

elkészül, kb. 20 perc múlva, 

a tetejét tejföl-tojássárga 

keverékkel megkenjük, és 

ezzel aranybarnára sütjük. 

Sütési ideje kb. félóra. 

Langyosan, frissen, isteni. 

Ha már régebbi, akkor 10 

perces mikrózással 

langyosítsuk. 

 

 
Sue 53 receptje 

Gratulálunk! 

 

Elkészítés: 

Az élesztőt a langyos cukros 

tejben felfuttatjuk, a zsírt a 

lisztben elmorzsoljuk és a többi 

hozzávalóval együtt 

összedagasztjuk. Kelni hagyjuk, 

duplájára. Ekkor tepsi méretűre 

nyújtjuk, és a kikent tepsibe 

helyezzük. Amíg kel még egy 

kicsit, addig a többi hozzávalóból 

elkészítjük a tetejére valót. A 

tojássárgákat elkeverjük cukorral, 

majd túróval, darával is. Sózzuk 

ízlés szerint, de domináljon a só, 

ne legyen túl édes. Beletesszük az 

apróra vágott kaprot is. 

Közvetlenül sütés előtt a 3 

tojásfehérjét kemény habbá verjük 

és belevegyítjük óvatosan a túrós 

masszába. Ezt rásimítjuk a 

tésztára, és 200 fokra kapcsolt 

sütőbe toljuk. 

Meghívott vendégeinknek idén is 

fel tudjuk ajánlani a lehetőséget, 

hogy amennyiben segítségre van 

szükségük a helyszínre érkezéshez, 

és jelzik munkaidőben az 

Önkormányzati Irodán, akkor a 

Falugondnoki Szolgálat keretében 

biztosítjuk a helyszínre- és 

hazaszállítást is. Ilyen irányú 

igényüket az alábbi telefonszámok 

valamelyikén jelenthetik be: 06/84 

503-603, 06/70 341-0007 

Minden kedves meghívott 

vendégünket szeretettel várjuk! 

 

 

 

Ezt tudjuk az otthonunkba 

varázsolni pár apró 

kellékkel, anélkül, hogy 

felforgatnánk az egész lakást 

egy festés, vagy felújítás 

kedvéért. Mit tegyünk? 

Válasszunk meleg puha 

takarókat, plédeket , ami a 

kanapéra dobva várja, hogy 

beleburkolózzunk. 

Válasszunk az ősz színeiben 

pompázó díszpárnákat, 

(barna, narancs, vörös) egy-

két vázába tehetünk színes 

őszi leveles ágakat, és persze 

a vicces fejű töklámpások is 

helyet kaphatnak.  

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 

 

Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress 

kortalanul! 

 

 

 Az ölelés, tudod, nem köt a 

korhoz. A megfáradt szív is, 

örömöt hordoz. Lenni kell 

álomnak, lenni kell oknak, - 

legyen céljuk a fáradt 

karoknak! Ölelés, és mosoly? 

- Várja a lélek!  

Érzi, - még itt vagyok - érzi, 

hogy � élek! Szeretet 

parazsát ne hagyd kihűlni!  

A lélek fájdalmát arcodra 

ülni. Tárd ki a szívedet, élj 

szeretettel!  

- Öleljen, örüljön, míg él, az 

ember! 

 

 

 

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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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 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK: 

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.nyim.hu), a 

község hirdetőtábláin és 

a www.valasztas.hu 

internetes felületen is  

minden információ 

megtalálható a 

választásokkal 

kapcsolatos 

legfontosabb 

tudnivalókról. 

 

Polgármester és 

képviselő- jelöltek 

Nyimben 

PISTÁR PÉTER 

polgármester-jelölt 

Jelölő szervezet: 

Független 

 

WEIFENBACH 

KÁROLY 

egyéni listás jelölt 

Független 

 

RESCH GÁBOR 

egyéni listás jelölt 

Független 

 

PALCSÓ PÉTER 

egyéni listás jelölt 

Független 

 

HOLLÓSI JÓZSEF  

egyéni listás jelölt 

Független 

 

PAPP LÁSZLÓ 

egyéni listás jelölt 

Független 

 

BODÓ MARIANNA  

egyéni listás jelölt 

Független 

 

CZUNF TIBOR  

egyéni listás jelölt 

Független 

 

KANALAS ZOLTÁN 

egyéni listás jelölt 

Független 

 

~ szeptember 28-án (szombat) Kis-Balaton – autóbuszos kirándulás a Kis-Balatonhoz, szakvezető 

vezetésével 3 órás kirándulás busszal és gyalog a nemzeti park területén, majd Zalavár és a 

Kányavári-sziget megtekintése, rövid sétával. Hazafelé úton közös étkezés Balatonszentgyörgyön, 

a Csillagvár Étteremben. (Részvételi díj 4.000 Ft/fő)  

~ október 5-én (szombat) Templomok útján – gyülekezeti buszkirándulás az ország nyugati 

szegletébe: a szentgyörgyvölgyi református templom, a veleméri és az őriszentpéteri Árpád-kori 

templomok megtekintése után az Őrségi Nemzeti Park skanzenben teszünk látogatást, majd egy 

helyi kis portán dödölle és házi rétes kóstolására is lesz lehetőségünk. (Részvételi díj 4.800 Ft/fő) 

~ november 9-én (szombat) Márton nap – kirándulás Zalaegerszegre, a Göcseji Falumúzeumba 

(skanzen), ahol egész napos Márton napi programok, kirakodó vásár várja az érdeklődőket. A 

hazafelé úton a balatonszentgyörgyi Csillagvár Étteremben Márton napi libavacsora. (A részvételi 

díj később kerül meghirdetésre; az egész napos program még szervezés alatt; az időpont biztosra 

vehető.) Jelentkezni lehet: az istentiszteletek előtt/után, a templomban; illetve elektronikus 

levélben, alábbi címeken: Bozsoki-Sólyom János: ref.egyhazkozseg@gmail.com ÉS/VAGY Vass 

Márta: marti.siofok@gmail.com Telefon: +36307219175 Szeretettel buzdítjuk a testvéreket a 

részvételre!  

~ szeptember utolsó úrnapján, 29-én lesz hálaadás vasárnapja: hálaadás a betakarításért –, 

szokásunkhoz híven az istentisztelet keretében adunk hálát Istennek, a tőle ajándékba kapott földi 

javakért. Már most kérjük a testvéreket, hogy a magukkal hozott jelképes(!) mennyiségű terményt, 

illetve különféle felajánlásukat tálcákon az úrasztalára tegyék – mintegy hálaáldozatként az Úrnak. 

Az összegyűlt felajánlásokat aztán – a szokott módon – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki 

tagintézményeibe juttatnánk el. Kérjük tehát, így gondoljanak erre az ünnepi eseményre is!   

Bozsoki- Sólyom János 

Katolikus egyházi szentmise időpontja: 

 

2019. szeptember 29. vasárnap 9.00 óra 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed9dr6eo3dt0ee9em2cj7bz2cc9cd4cc5cd6cf3e
http://www.nyim.hu/
http://www.valasztas.hu/
https://www.valasztas.hu/jelolt-adatlap_onk2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=D0D9D931F10D82EA6AD90CDDE0F0C1A5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=687
https://www.valasztas.hu/jelolt-adatlap_onk2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=BC67177FDD455A31E8BD84FA120E0B29&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=687
https://www.valasztas.hu/jelolt-adatlap_onk2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=3FE0C1FB977EBC6CC193D8C30049F507&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=687
mailto:ref.egyhazkozseg@gmail.com
mailto:marti.siofok@gmail.com
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 Mi történt az elmúlt öt évben?  

 

Ha erről a nyimieket kérdeztem, akkor volt nagyon sok jó, de persze előfordult kritika is. A dicséretet és az 

építő jellegű kritikát szívesen fogadjuk, mert ez mozdítja elő a közösség anyagi és erkölcsi fejlődését.  

Kijelenthetem, hogy önkormányzati testületünk tagjai - a civil szervezetekkel és támogatókkal kiegészülve- 

komoly erőfeszítéseket tettek a faluért az elmúlt öt évben.  Ezúton is köszönöm mindenki munkáját! 

 

 

A testület tagjai: 

Pistár Péter - polgármester 

Pappné Babodi Tímea - alpolgármester 

Kanalas Zoltán - képviselő 

Czunf Tibor – képviselő 

Weifenbach Károly – képviselő 

 

 

 

Soha nem látott mennyiségű programon vehettünk részt, ahol a cél mindig a minél magasabb színvonal elérése 

volt. Ezek a rendezvények segítettek bennünket abban, hogy egyre erősebb lett a Nyimben élők közössége. 

Elértük, hogy a nagyobb rendezvényeknek már kicsi lett a Kultúrház, ezért ennek bővítését, átalakítását 

tervezzük a jövőben.  

A teljesség igénye nélkül néhány rendezvény az elmúlt évekből: A minden évben szokásos és nagy sikerű 

Farsang, Nőnapi bál, Férfinap, Falunap, Idősek napja, Véradás, és megünnepeltük az állami ünnepeinket is. 

Minden évben megrendeztük a Faluszépítő Egyesülettel a „Falutakarítást”. Pályázat keretén belül táncházakat 

és népzenei előadásokat láthattunk. 

Az Önkormányzat létrehozta hivatalos web- és facebook oldalát. A közmunka- programban sok családnak 

biztosítottunk a jobb munkahely megtalálásáig biztos megélhetést, amiért belügyminiszteri dicséretben is 

részesült a település. A közmunkaprogram keretén belül PLC vezérelt öntözőrendszerrel ellátott fóliasátrakat 

építettünk, ami kiegészült egy hűtőházzal és raktárral. Belülről felújítottuk rendelőt és önerőből az irodát. 

Falugondnoki szolgálatot indítottunk, ami sok rászorulónak ad plusz segítséget. A Petőfi és Rákóczi utcák 

szőlőhegyre vezető része is szilárd burkolatot kapott ebben az önkormányzati ciklusban. Belülről megújult a 

Kultúrház. Vadonatúj feldolgozókonyhát hoztunk létre. A ravatalozó és a temető is méltó képet mutat már, 

melynek keretében a keresztet is sikerült felújítani.  Megújult a katolikus templom is.  

A Büszkeségpont - 1956-os szobor állítása kapcsán folyamatosan megszépül a patak melletti terület is Sikerült 

a kőhidat (igaz, hogy egy katasztrófa következtében) helyreállítani, és a régi fahidunkat újra cserélni. 

Az egyesületekkel (Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, Nyimi Faluszépítő Egyesület, Lovas és 

Kutyás Terápiás Egyesület) nemcsak a rendezvények során tudtunk együttműködni, de egymást kiegészítve a 

falufejlesztésben is jelentős részt vállaltak. Ilyen volt a játszótér megújítása, fásítás, Szent István tér és 

Rózsakert rendbetétele és kibővítése, Petanque pálya kialakítása. 

Néhány terv a jövőre vonatkozóan: 

Továbbra is égető probléma a csapadékvíz- elvezetés, amire megoldást kell találnunk. A belterületi utak 

állapotán is javítanunk kell. A temető, ravatalozó kialakításán feltétlenül változtatni szükséges. A XXI. 

századnak megfelelően, az elnyert EU-s pályázat keretén belül hamarosan megépül a közösségi tereknél és 

buszmegállóknál az ingyenes WIFI. A közeljövőben a feldolgozókonyhához is megérkezik a teljes berendezés. 

Tervezzük egy fitneszpark és egy nagy játszótér megépítését a kihasználatlan önkormányzati területek 

hasznosítására annak érdekében, hogy még jobb körülményeket biztosítsunk a faluban élő családoknak.  

Célom, hogy be tudjunk kapcsolódni a part menti településekhez hasonlóan a turisztikai vérkeringésbe úgy, 

hogy közben megőrizzük Nyim jelenlegi karakterét. 

Ameddig igény van rá, fenntartjuk a falugondnoki szolgálatot, és a közmunka- programot is, mivel mindkét 

program nagyban segíti a település működését és szociális ellátottságát. 

Mindenkinek köszönöm a figyelmet kérem, támogassa Nyim jövőbeni képviselő-testületét az elkövetkező 

években is. 

      Barátsággal: 

          Pistár Péter 

          polgármester 

  

 

Ciklusbeszámoló       …Folytatás az 1. oldalról… 

 


