
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen 
 

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Nem is olyan régen, pontosan 12 lapszámmal ezelőtt ünnepeltük a Nyimi Hírlevél 4. 

születésnapját tavaly februárban. Nagyon gyorsan repül az idő, hiszen a mostani 

kiadvánnyal már az 5. születésnapnak örülhetünk! 

Ezen jeles alkalomból igyekszünk kívül- 

belül megújítani a Nyimi Hírlevelet!  

Köszönjük olvasóink eddigi építő jellegű 

észrevételeit, ennek megfelelően törekedni 

fogunk az olvashatóbb betűméretre, és a 

szellősebb, átláthatóbb oldalképre.  

Továbbra is maradnak állandó, és népszerű 

rovataink, például főzhetnek Sue53 

receptjeiből az idén is, és a közéleti- 

községi híreket is igyekszünk mindig friss, 

és aktuális tartalommal megtölteni.  

A szerkesztőségi csapatba Fülöp Ildikót 

hívtuk segítségül, hogy színesítse 

kiadványunkat! 

Az idei évben még nagyobb hangsúlyt 

kívánunk fektetni a környezettudatos 

gondolatformálásra, így a Nyimi Hírlevél 

arculata letisztultabb, világosabb 

megjelenést kap majd, a nyomtatási 

költségek csökkentése érdekében!  
 

Az alapgondolaton nem változtatva 

szeretnénk növelni az elektronikus 

feliratkozóink számát, hogy Nyim nevét  

ne csak a faluban, illetve a régióban, de 

országosan is ismerjék, és elismerjék 

olvasóink!  

A magazin korábbi számai a 

http://nyim.hu/nyimi-hirlevel/ oldalon a 

kezdetektől megtalálhatók havi 

bontásban.  

 

A jövőben is számítunk észrevételeikre, 

javaslataikra a kiadvánnyal 

kapcsolatban, illetve, ha valaki írói 

vénával rendelkezik, és a közösség 

számára is hasznos, állandó rovatot 

szeretne szerkeszteni, kérjük, 

jelentkezzen elérhetőségeink 

bármelyikén, vagy jelezzék segítő 

szándékukat az Önkormányzati Irodán! 

 

 

Hulladékszállítási naptár 2020. I. félév 

 

2020. február     www.nyim.hu   V. évfolyam I.szám 

Kedves 

Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének 

soron következő 

számát 

olvashatja. 

Hagyomány-

teremtő 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 

Fermentáljunk 

együtt  2.oldal 

Környezetvédel

mi rovat 2.oldal 

 

Farsangoltunk 

 2.oldal 

Nőnapi 

programajánló    

   3.oldal 

Receptajánló 

  3.oldal 

 

Egyházi    4.oldal 

hírek 

 

Aktuális   4.oldal 

Kívül- belül megújul a Nyimi Hírlevél 

http://nyim.hu/nyimi-hirlevel/
http://www.nyim.hu/
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LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

A jelzett napon 8.00-16.00. óra 

 

Fermentáljunk együtt! 
Ha most nekifogunk, még a Húsvéti 

savanyú káposztát is elkészíthetjük 

házilag, de először is nézzük át, mire is 

lesz szükségünk a fermentáláshoz: 

Vágódeszkára és késre/gyalura/reszelőre, 

fém evőkanálra, keverőtálra, egy 

megfelelő méretű befőttes üvegre jól 

záródó tetővel, nehezékre, peremes vagy 

mélytányérra, amibe a befőttes üveg 

belefér; vízre;sóra, fűszerekre, fermentálni 

kívánt zöldségre. 

A fermentáláshoz szükséges 

eszközöket tisztítsd meg és hagyd teljesen 

megszáradni. Bőven elég egy sima 

mosogatás, netán ecetes vizes öblítés, de 

ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor a 

befőttes üveget ki is főzheted, vagy 

mikróban is sterilizálhatod (mindig 

nedvesen tedd az üveget a készülékbe!). 

Nem kell azonban túlzásokba esni, ha az 

alapvető konyhahigiéniai szabályokat 

betartod, minden rendben lesz. A víz: 

legjobb, ha forralt, majd legalább 

szobahőmérsékletűre visszahűtött 

vizet használsz. Fontos, hogy a vizet 

véletlenül se öntsd túl melegen a 

zöldségekre, különben kiölheted az egyéb- 

ként munkára váró baktériumokat az 

üvegből. 

A só: legjobb, ha természetes, lehetőleg 

nem jódozott sót használsz. 

Hogyan készítsünk a fermentáláshoz 

megfelelő töménységű sóoldatot? 

1 liter vízhez 

1%-os oldat készítésekor ➡ 0,5 evőkanál 

(10 g) sót, 

2%-os oldat készítésekor ➡ 1 evőkanál (20 

g) sót, 

3% -os oldat készítésekor ➡ 1,5 evőkanál 

(30 g) sót, 

4% -os oldat készítésekor ➡ 2 evőkanál (40 

g) sót, 

5% -os oldat készítésekor ➡  2,5 evőkanál 

(50 g) sót keverünk…….és így tovább… 

Mihez hány %-os sóoldatot használjunk? 
- a legtöbb zöldség (hagyma, fokhagyma, 

brokkoli, répa, retek, cékla, burgonya, 

zöldbab, káposzta): 2-2,5% 

- könnyebben romló/puhuló zöldségekhez 

(uborka, paprika, paradicsom): 3-5% 

Következő számunkban még mindig a 

fermentálási alapfogalmakkal ismerkedünk 

meg, aztán recepteket is közzéteszünk! 

…és még mindig tudjuk fokozni-, avagy így farsangoltunk mi 

Óvjuk meg a Zöld 

Bolygót, hogy 

gyermekeink és 

unokáink is élvezhessék! 

Ebben az évadban 

szeretnénk minden 

számban foglalkozni a  

környezetvédelemmel. 

Nem azért, mert ez 

most annyira divatos 

téma, sokkal inkább 

azért, mert nagyon is 

időszerű, és 

reménykedjünk, hogy 

nem túl késő.  

Minden tevékenység, 

amit a 

mindennapokban 

teszünk, hatással van a 

környezetünkre. Még a 

lélegzetvétel is. Ebben 

a cikksorozatban 

megpróbálunk olyan 

dolgokra is rámutatni, 

amelyről keveset 

tudunk. Megosztunk 

olyan ötleteket, 

amelyek 

alkalmazásával, kis 

dolgokkal, apró 

lépésekkel is tudunk 

tenni a környezetünk 

megóvásáért. Ami 

mindennél fontosabb, 

hogy ne zárkózzunk el, 

és ne gondoljuk azt, 

hogy egy ember, amit 

megtesz az kevés, és 

úgyis fölösleges. 

Semmi nem fölösleges, 

minden egyes lépés és 

minden apró tett 

fontos!  

Csak egy kis 

gondolatébresztő: 

- Tudta, hogy PET 

palackból már 

focimezeket is 

készítenek? Egy ilyen 

mez előállításához 8 

palackra van szükség. 

 

-  Tudta, hogy a Földön 

évente 500 milliárd 

- 1 billió nejlonzacskót 
használunk fel?  

 

- Tudta, hogy a mai 

üvegpalackok 40 %-

kal könnyebbek, mint 

20 évvel ezelőtt? 
 

 

Minden évben azt gondoljuk: ezt miért 

nem lehet fokozni? Mi az, ami még nem 

volt? Milyen jelmez-ötlettel állhatnak 

még elő a kreatív versenyzők?  

És lám mégis van új, mindig vannak 

meglepetések, mind a felnőtt, mind 

pedig a gyermek-jelmezek között.  

Megérkezett Noé a bárkájával, teljes 

állatseregével, velünk volt egy csodás 

trópusi hullámos papagáj, a kiskakas a 

szemétdombon igazán jólesően 

kapirgált, de volt levelibéka és sok más 

ötletes jelmez is még. Óriási sikere volt 

a Menyasszonynak, aki újrahasznosított 

ruhában vonult végig a termen, abban a 

ruhában, amit több mint egy hónapon át 

készítettek a szülei. Közönségdíjat is 

kapott. A nagyobb gyermekek is 

nagyszerű jelmezekben érkeztek, volt 

Szörnyella de Frász és természetesen a 

Fekete Gyöngy hírhedt kapitánya Jack 

Sparrow is jelen volt.  A családok 

nagyon kreatívak voltak, volt party-busz 

hippikkel, megérkezett a Scobidoo 

család a kutyával együtt, és végül  

 
 

 

megjöttek  a vikingek a hadjáratból, akiket 

vártak asszonyaik. 

 
A zsűrinek tényleg nehéz dolga volt, de 

sikerült valamennyi nagyszerű jelmezt 

megjutalmazni. 

Nem maradhatott el a  forralt borfőző- és 

fánksütőverseny sem. A fánkoknál nem volt 

meglepetés, a szinte már örökös nyertesünk: 

Pazdoráné Frikton Ágnes vehette át a 

díszesen megfestett vándor-fakanalat, a 

forralt bornál új nyertes született: Kanalas 

Zoltán lett az új bajnok.  

Izgatottan várjuk már a jövő évi farsangot. 

Vajon megint lesznek  meglepetések?  
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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! 

 

 
 

 

Nőnapi programajánló 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sári Kovács Szilvia 

programigazgató – 

Karcag város 

alpolgármestere – „A 

legszebb 

konyhakertek” –

 Magyarország 

legszebb 

konyhakertjei” orsz

ágos programban 

való részvételre 

hívta fel 

Magyarország 

valamennyi 

településének 

Önkormányzatait/Sz

ervezeteit/Egyesület

eit! 

Szeretnék 

összegyűjteni azokat 

a kertművelőket, 

akik gondosan, 

szeretettel művelik 

kertjeiket, és még e 

tudáskincs 

birtokában vannak. 

Őrzik mindazt, amit 

nagyszüleiktől 

tanultak, vagy olyan 

saját módszereket 

alkalmaznak, 

amellyel egészséges 

zöldséget-

gyümölcsöt 

termelnek. 

A program célja, 

hogy a kertművelők 

munkája a 

versenynek 

köszönhetően kapjon 

kellő elismerést, és 

példájuk nyomán 

minél többen 

műveljenek 

konyhakertet, hiszen 

így az évszázadok 

során összegyűlt 

tudás, tapasztalat 

tovább öröklődhet a 

generációk között. 

Nyim is nevezett a 

ragos versenyre, 

reméljük, hogy 

hamarosan 

sikereinkről tudunk 

beszámolni! 

 

Hozzávalók: 

Hozzávalók a tésztához: 2 rúdhoz 

- 40 dkg rétesliszt 

- 25 dkg puha vaj vagy margarin (vagy 20 

dkg zsír) 

- 2 dl tejföl  

- csipet só 

A kakaós töltelékhez: 

- 1 evőkanál olvasztott 

 vaj (vagy olaj) 

- 4 evőkanál cukor 

- 1 púpos evőkanál cukrozatlan kakaópor 

A zserbós töltelékhez: 

- 4 evőkanál sárgabaracklekvár  

- 15 dkg darált dió 

- 5 dkg cukor 

- 1 kisebb citrom reszelt héja (bio citrom) 

Elkészítés: 

1. A tésztához a lisztet a vajjal/margarinnal 

(vagy a zsírral) elmorzsoljuk, majd a sóval és 

a tejföllel gyorsan összegyúrjuk. Ezután két 

részre osztjuk, meggömbölyítjük, letakarva 

15 percre félrerakjuk. 

 

 

2. A kakaós töltelékhez a kakaóport a cukorral;  

a diós töltelékhez a diót a cukorral és a reszelt 

citromhéjjal összekeverjük. 

3. Az egyik tésztacipót kinyújtjuk téglalap 

alakúra (mivel nagyon omlós tésztáról van szó, 

lehet, hogy a szélei picit töredeznek, és pici 

türelem kell a nyújtáshoz is, de megéri vele 

szöszmötölni). Ha kinyújtottuk, megkenjük az 

olvasztott vajjal egyenletesen, majd rászitáljuk 

a cukorral összekevert kakaóport. Feltekerjük, 

mint a bejglit és ráhelyezzük egy sütőpapírral 

kibélelt tepsire. 

Kinyújtjuk a másik tésztacipót is téglalap 

alakúra, megkenjük egyenletesen a 

baracklekvárral, majd megszórjuk a cukorral 

összekevert darált dióval. Feltekerjük, és 

rátesszük a tepsire a másik tekercs mellé. 

4. Előmelegített, 170 fokos, légkeveréses 

sütőben kb. 20-25 percig sütjük. 

Világos maradjon!! Nem baj, ha puhának 

érezzük, amikor kivesszük a sütőből - mire 

kihűl, - kicsit szikkad és omlós lesz, de azért 

arra figyeljünk oda, hogy a közepe ne 

maradjon nyers.              Sue 53 receptje 

 

 
 

 „A nő a természetnek egyetlen lénye, aki 

érzésünket érzéssel viszonozza, és akit 

boldoggá tesz az a boldogság, amellyel 

bennünket megajándékoz.” Denis Diderot 

 

A nemzetközi nőnap kialakulása, 

létrejötte hűen tükrözi a nők 

egyenjogúságért folytatott küzdelmét, 

azonban szerencsére mára ez 

majdhogynem feledésbe merült. Annyira 

általános és elfogadott a tény már 

napjainkban, hogy a nőket ugyanazok a 

jogok illetik meg, mint a férfiakat, hogy 

ezt a jeles ünnepet inkább a 

hétköznapokból való kiszakadásként, 

romantikus pillanatként próbáljuk 

megélni. Nyilván hosszú út vezetett idáig, 

de a tisztelet, a megbecsülés immár nem 

csak társadalmi elvárás, hanem alapvető 

hozzáállás a férfiak részéről. 

Hagyományaink szerint idén is 

megrendezésre a Nőnapi bál Nyim 

Község Önkormányzata rendezésében, és 

színvonalas műsorral is várjuk 

vendégeinket. 
  

 
 

 

2020. március 7-én, ahol a zenét a 

székesfehérvári Riviera Cafe zenekar 

szolgáltatja. Ezúttal is finom vacsorával és 

színvonalas műsorral is várjuk 

vendégeinket. 

 A vacsora gyros tál lesz. Belépő 

vacsorával: 1600Ft/fő, vacsora nélkül 

600 Ft (melyet az Önkormányzati 

Irodán munkaidőben Kanalas 

Zoltánnál is be lehet fizetni). 

A befizetés határideje március 4. 

szerda, 16:00. A határidő lejártát 

követően nem áll módunkban befizetést 

elfogadni. 

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 
 

 

 Receptajánló- Linzertekercs kakaós, és zserbós töltelékkel 

…” 

Nyim is benevezett  

„A legszebb 

konyhakertek- 

Magyarország 

legszebb 

konyhakertjei" 

programba 
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TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 Kérjük, hogy 
2020-ban adójuk 

1%- ának 
felajánlásával 
támogassák a 

Nyimben 
működő 

egyesületeket! 
Nyimi  

Hagyományőrző 
és Kulturális 

Egyesület, 
Adószám: 

18783315-1-14 

Nyim-i Lovas és 

Kutyás Terápiás 

Közhasznú 

Egyesület: 

Adószám: 

18208210-1-14 

Nyimi 

Faluszépítő és 

Környezetvédő 

Egyesület: 

Adószám:  

18784275-1-14 
Köszönjük! 

 

Egyházi hírek 

Református egyházi alkalmak: 

- 2020. március 8-án, vasárnapi 

istentiszteletünkön szokás szerint 

bekapcsolódunk a Nők Világ-imanapi 

rendezvényébe. A rendhagyó istentiszteleti 

liturgiában várjuk a közreműködni 

szándékozókat; részvételi szándékot kérjük 

jelezni (ref.egyhazkozseg@gmail.com), 

illetve személyesen az istentiszteleti 

alkalmainkat követően, február 29-ig! 

  

- Ságváron, a helyi eklézsia 

megbízásából megépült a Castrum 

Szociális Alapszolgáltatást Nyújtó 

Református Intézmény, mely tavasszal 

nyitja meg kapuit. (Az intézmény 

ünnepélyes átadására és megáldására 

2020. április 25-én, szombaton 10:00-tól 

kerül sor!) Kérjük a testvéreket, tudjanak 

erről a remek lehetőségről: Ságvár és a 

környező települések időskorú testvéreit 

várjuk szeretettel!  

A testvérek is hozzájárulhatnak – anyagi 

támogatásukkal: sorszámozott, ún. 

„téglajegyekre” adományozhatnak (1.000,  

 

 

5.000, illetve 10.000 Ft értékben – egyúttal 

tombolatárgyak, nyeremények felajánlását 

is kérjük, hiszen a sorszámozott 

téglajegyekkel tombolát is nyerni is lehet); 

a téglajegyek kaphatóak lesznek az 

istentiszteleteinket  

 

követően, illetve előre egyeztetett 

időpontban, a ságvári presbitereknél, 

valamint a lelkipásztornál. Támogatóink 

névsorát az épületben kifüggesztjük! 

- 2020. március 1-én, böjtfő 

vasárnap: 8:30-tól bűnbánati úrvacsorás 

istentiszteletet tartunk Ságváron, a 

Castrum épületében 

 

 

Katolikus egyházi alkalmak: 

 

Katolikus szentmise időpontja Nyimben: 

2020. február 29. 16.00 óra 

Nemzeti Regatta- új versenyszám a repertoárban! 
 

Nyim Község 

Önkormányzata  

2020. március 

15-én  

az 1848-49-es 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

emlékére ünnepi 

megemlékezést 

tart a 

Kultúrházban.  
A műsort a Petőfi 

szobor 

ünnepélyes 

megkoszorúzása 

követi.  

A további 

információkat 

hamarosan! 

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) Siófok Várossal – mint társszervezővel – idén már 

ötödik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Regattát, Magyarország Településeinek 

Vitorlás Fesztiválját. A szervezők 2020. június 6-án és 7-én várják a települési csapatokat, a 

szurkolókat és érdeklődőket Siófokra. A kétnapos családi fesztiválra színes programokkal, 

ingyenes koncertekkel és izgalmas versenyekkel készülnek a szervezők. Már javában zajlik a 

települések nevezése. Nyim idén is megméretteti magát a rangos eseményen minden 

versenyszámban! A szervezők kiemelik: A kétnapos regatta, nem csak egy verseny az 50 

településnek,  hanem egyben egy örömünnep is. Számos kulturális rendezvénnyel, zenei 

programmal, ízek utcájával, igazi fesztivállá nőtte ki magát. A kétnapos versenysorozat 

repertoárját idén egy új, izgalmas versenyszámmal bővítették a szervezők. A települési 

csapatok vízibicikli versenyen is indulhatnak a dobogós helyekért. Érdemes már most 

bevésni a naptárba ezt a hétvégét, hiszen idén is rengeteg gyerekeknek és felnőtteknek szóló 

programmal, színpadi produkcióval és ingyenes koncertekkel várják a szervezők a Siófokra 

látogatókat.  

Hamarosan az is kiderül, hogy kik lesznek az idei Nemzeti Regatta sztárfellépői!  

További képeket az esemény hivatalos oldalán találnak a 

galériában: http://www.nemzetiregatta.hu/galeria/kepek 
 

 
 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
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