
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Még be sem fejeztük az előző év kárelhárítását, de újra elért bennünket egy jelentős 

esőzés, ami nagy károkat okozott. Szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy a Petőfi és 

Rákóczi utca végén megvalósított, bitumenes beeresztéssel készült szilárd útburkolatot is 

elmosta az eső. Sajnos a falunk anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy egy 

komplexebb, jobban működő esővízlevető rendszert és utat készítsünk azokra a területre. 

Őszintén szólva, örültünk annak is, hogy ebben a formában sikerült megvalósítani. A 

mostani károk kapcsán újra a Belügyminisztériumhoz nyújtottunk be kárelhárítási 

igényt, melyet valószínűleg még az idén el is bírálnak. Célunk, hogy legalább olyan 

minőségű úttal tegyük könnyebbé, a két utca felső szakaszán élők és pincetulajdonosok 

életét, mint a korábbi. 

Hamarosan befejezzük a játszótér mögötti híd felújítását. Nagy anyagi forrás híján ez is 

több éven át tartott, de úgy gondlom, hogy a híd alól és közvetlen környezetéből 

kitermelt közzel 240 m3 iszap, az elkészült mederburkolat és a híddal ellátott, 

ugyancsak burkolt árok-becsatlakozás évtizedeken keresztül biztosítja majd a víz 

biztonságos elvezetését. Idősebbekkel beszélgetve tudtam meg, hogy a meder kb. 30-40 

évvel ezelőtt volt utoljára ilyen állapotban. Sikerült a hídkorlátot is megújítani, ami 

Babodi Attila keze munkáját dicséri, ezáltal a híd és környéke egy újabb szép pontja 

lesz településünknek. 

A játszótér mögött elkészült a szaletli alapozása és hamarosan a Nyimi Hagyományőrző 

és Kulturális Egyesülettel együtt kezdjük meg a szaletli felépítésének munkálatait. A 

kivitelezésben nagy segítségünkre van Palcsó Péter asztalosipari nyimi vállalkozónk. 

Gyakorlatilag a felépítmény az ő, és csapata fogja majd végrehajtani. 

Továbbra is munkálkodunk a hamarosan befejezéshez közeledő EFOP-os 

programjainkon. Bodó Mariann és Babodiné Csík Beáta dolgoznak azon, hogy anyagi 

és emberi erőforrás álljon rendelkezésre a nyimi felnőttek és gyerekek részére 

szórakozás, sport, jogi és egészségügyi tanácsadás, egészségmegőrzés és megelőzés 

területén. Nagy energiát fektettek bele, hogy megteremtsék a lehetőséget gyerekeinknek 

úszásoktatására, lovagoltatására.  

Kérek és bíztatok mindenkit, hogy segítse munkájukat, vegyenek részt a programokon 

és fogadjuk el, hogy az Európai Uniós pályázatok nagyon szigorú dokumentációs 

követelménye egy szükséges „rossz”, amit mindenképpen teljesíteni kell. Senki kedvét 

ne szegje, ha egy fotón kell szerepelnie, vagy aláírást kell megtennie azért, hogy sok-

sok program a hátralévő időben is megvalósulhasson. Ilyen pl. a teljesség igénye nélkül 

a melanóma (anyajegy) szűrés, mely preventív jellegű, aztán a rendezvényeinken zajló 

tartalmas sport és kulturális programok, lovaglás, úszás, stb. 

Kérem minden nyimi lakos, és nyaralótulajdonos segítségét, hogy a meghirdetett 

programokon, társadalmi munkákon való részvételükkel együtt tegyük jobbá és 

élhetőbbé településünket! 

      Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
 

2020. július       www.nyim.hu  V. évfolyam VI.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 
 

Környezetvédelmi 

rovat   2.oldal 

Tájékoztató az 

időskorúak 

támogatásáról

   2.oldal 

Tartsuk tisztán 

környezetünket!

   3.oldal 

Receptajánló

   3.oldal 

Egyházi hírek                                                                        

         4. oldal 

Aktuális   4.oldal 

Kedves Nyimiek! 
 

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! 
 Mivel jelenleg mindenki kertje ontja 

(remélhetőleg) a tököt, cukkinit, esetleg 

patisszont, így most ezek tartósításával 

jövök hozzátok egy-két ötlettel. 

Rántani való patisszon vagy tök, cukkini 

télire, üvegben: Régen úgy tettem el a 

rántani való patisszont, tököt, cukkinit hogy 

a szokásos módon bepaníroztam, majd 

tálcára helyezve betettem a mélyhűtőbe. 

Mikor megfagytak, akkor zacskóztam őket. 

Télen csak kivettem a zacskóból és 

kiolvasztás nélkül forró zsiradékba dobtam 

és megsütöttem.  

Mivel rengeteg cukkini, tök terem nálunk, és 

a mélyhűtő kapacitása véges, kerestem és 

találtam egy receptet, ami szerint üvegben is 

lehet tartósítani ezeket.  Erre a célra érdemes 

nagyra nőtt, kemény héjú, már érett 

termést használni. Nekem ez is tetszett! 

Legalább azt sem kell a tyúkoknak adni!  

Hogyan készítsük? 
A zöldséget megpucoljuk, magját kiszedjük, 

ízlés szerint méretre vágjuk. 

Egy 7 dl-es üveg aljára tegyünk egy 
teáskanálnyi 10 %-os ecetet. Beletesszük a 

felszeletelt patisszont. Felöntjük felforralt, 

majd visszahűtött vízzel. Van, aki sózza, én 

nem sóztam.  
 

Kidunsztoljuk. Nekem van befőző automatám, 

abban 100 fokon 45 percig. Hagyományos 

módon, fazékban (a fazék aljára konyharuhát 

terítünk, arra állítjuk az üvegeket) - 

felforraljuk a vizet, majd teljes forrástól 

számított 45 percig főzzük. Ha letelik az idő, 

kivesszük a vízből, mert megpuhul. 

Felhasználáskor panírozzuk.  

Másik gondolatom a Hamis ananászbefőtt: 

Az én kompótom kétszeresen is hamis, mert 

ananász szirup helyett a saját készítésű 

bodzaszirupot használtam.  

Hogyan készítsük? 

A tököt, vagy cukkinit meghámozzuk, a 

belsejét kivesszük, ananász méretű kockákra 

vágjuk.A citromlét locsolunk rá, időnként 

belekavarunk, hogy a citrom jól átjárja. 1-2 

órát pihenni hagyjuk. Hozzáadjuk szirupot, 

ízlés szerint cukrot, és főni tesszük. A forrástól 

számítva 5 percig főzzük. Levesszük a lángról, 

és adunk hozzá vaníliát (ha rúddal dolgozunk, 

már az elején beletesszük a kikapart belsejét), 

és hagyjuk kihűlni. 

Üvegbe rakjuk, és hűtőbe tesszük, frissen, 

hidegen esszük, 

Ha tartósítani szeretnénk, tetejére kevés Na-

benzoátot szórunk, és száraz dunsztban 

hagyjuk kihűlni.   Fülöp Ildikó 

Tájékoztató az időskorúak támogatásáról 

Az egyik 

leghatásosabb 

technika a háztartási 

hulladéktermelés 

minimalizálására a 

tájékozottságunk 

növelése és a tudatos 

vásárlás bevezetése! 

1. Éhesen és 

pamutszatyrok nélkül 

soha ne induljunk el 

vásárolni! Kerüljük a 

műanyag zacskókat, s 

mutassunk jó példát 

vásárláskor! Egy szép 

fonott bevásárló kosár 

is jelenthet motivációt 

mások számára. A 

jóllakott vásárló pedig 

bizonyítottan kevesebb 

terméket vásárol, és 

csak arra szorítkozik, 

amire tényleg szüksége 

van. 

2. Gondoljuk meg 

vásárláskor, kit is 

támogatunk! Minden 

elköltött forintunkkal 

szavazunk annak a 

terméknek az 

előállítójára, 

csomagolására, 

alapanyagainak 

előállítási módjára! Így 

támogatunk sok esetben 

közvetetten 

erdőirtásokat, 

embertelen bánásmódot 

vagy akár 

állatkísérleteket. Ezért 

fontos, hogy 

TUDATOS 

FOGYASZTÓ váljon 

belőlünk! 

3. Használjunk 

bevásárló listát! Ha 

előre összeírjuk, mit 

szeretnénk vásárolni, 

kevesebb szükségtelen 

terméket fogunk 

beszerezni a boltban. 

Ne dőljünk be a 

látszólag „akciós” 

termékeknek! 

4. Járjunk lehetőleg 

helyi piacra: garantáltan 

kevesebb 

csomagolóanyagot, de 

frissebb és 

egészségesebb árut 

viszünk haza. 

Nyim Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési 

támogatásokról szóló 12/2019. (VII. 

17.) önkormányzati rendelete alapján 

az idei évben  

 

2020. július 1. és augusztus 31. 

között 

 

IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA 

igényelhető az alábbi feltételek 

alapján: 

- nyimi lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, 

- 65. életévét betöltött lakos, 

- akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a 

200.000 forintot, egyedül élő esetében 

a 250.000 forintot. 

A támogatás összege 20 000 forint. 

 

A kérelemhez mellékelni kell a 

lakcímkártyát, és a 

jövedelemigazolásokat.  

 

Az időskorúak támogatása iránti 

kérelmeket csak abban az évben lehet 

elbírálni, amely évben a Képviselő-testület 

az adott évi költségvetési rendeletében a 

szükséges forrást nevesítve biztosítja. A 

támogatási kérelmek odaítélése az adott 

évi forrás kimerüléséig történik!  

A támogatás iránti kérelmeket a 

Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatalban (8654 Ságvár, Fő utca 16.) 

lehet benyújtani 2020. július 1. és 

augusztus 31. közötti időszakban.  

 

A támogatás igényléséhez szükséges 

formanyomtatvány elérhető a 

www.sagvar.hu honlapon, a Hivatal 

ügyfélszolgálatán, valamint Nyim Község 

Önkormányzata irodájában (Nyim, Fő utca 

65.) A települési támogatásokról szóló 

helyi rendelet a www.njt.hu honlapon 

megismerhető.  

További kérdés esetén forduljanak 

Hivatalunk ügyfélszolgálatához. 

Budainé Vajk Ildikó jegyző 

http://www.sagvar.hu/
http://www.njt.hu/
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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! 

 

 
 

 

Tartsuk tisztán környezetünket! 
 

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 

 
 

A húst a hagymával, fokhagymával (ha kész 

darált húst vettünk a hagymaféléket apróra vágva 

némi zsiradékon arany-barnára 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. 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 fő 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.

  

Sue53 receptje 
 

 Tisztelt ingatlantulajdonos! 

Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmüket 

helyi környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 10/2002. (XII. 6.) önkormányzati 

rendeletben foglalt alábbi kötelezettségekre: 

-a község területén lévő ingatlanok 

tisztántartásáról, gyomtól, gaztól való 

megtisztításáról az ingatlan tulajdonosai, 

tényleges használói kötelesek gondoskodni, 

továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 

megműveljék, rendben tartsák, gyomtól 

gaztól megtisztítsák,  az ingatlan előtti járda 

tisztántartása, a járda mellett növő gaz kiirtása, 

a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyesése az ingatlan tulajdonosának, tényleges 

használójának a kötelessége, a közterületen 

lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 

átereszek tisztántartása, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásának biztosítása az 

ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlan 

tulajdonosának, tényleges használójának a 

kötelessége, járműbehajtók átereszeinek 

építése, karban- és tisztántartása minden 

esetben az ingatlan használójának, illetve 

tulajdonosának kötelessége, az ingatlanon 

keletkező csapadékvíz saját területen történő 

elhelyezéséről, illetőleg a kiépített 

csapadékcsatorna esetén az abba történő 

bevezetéséről az 

ingatlan tulajdonosa gondoskodik, 

nok előtti nyílt csapadékvíz 

levezető árkokat feltölteni, betemetni 

nem lehet. A csapadékelvezető árokba 

szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet 

bevezetni tilos! 

zöldterületre járművel ráhajtani, azon 

parkolni, azt 

bármi módon károsítani tilos! 

Az az ingatlan tulajdonos, illetve használó, 

aki a fentiekben leírtakat nem tartja be, a 

közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást valósít meg és a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 

alapján ellene közigazgatási hatósági 

eljárás indítható. A közösségi együttélés 

alapvető szabályainak elmulasztása, 

megszegése 

miatti eljárásban az ügyféllel szemben a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

szóló 

törvényben meghatározott szankciók 

alkalmazhatók. 

Az elmúlt időszak heves esőzései miatt a 

fenti rendeletben foglaltak betartása - 

különösen az 

árkok, átereszek tisztántartása - 

mindannyiunk közös érdeke. 

bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa 

gondoskodik,  az ingatlanok előtti nyílt 

csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, 

betemetni nem lehet.  

A csapadékelvezető árokba szennyezett 

(olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos! 

A község területén a gondozott zöldterületre 

járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi 

módon károsítani tilos! 
Az az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki a 

fentiekben leírtakat nem tartja be, a közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást valósít meg és a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 

alapján ellene közigazgatási hatósági eljárás 

indítható.  

A közösségi együttélés alapvető szabályainak 

elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az 

ügyféllel szemben a közigazgatási 

szabályszegések szankcióiról szóló törvényben 

meghatározott szankciók alkalmazhatók. 

Az elmúlt időszak heves esőzései miatt a fenti 

rendeletben foglaltak betartása - különösen 

az árkok, átereszek tisztántartása - 

mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a 

Tisztelt Lakosság együttműködését! 

Pistár Péter polgármester 

Receptajánló- Töltött paprika 
 

 

…” 

Mennyi vízre 

van szükségünk 

egy nap? 
• Fontos, hogy 

naponta 

legalább 

kétliternyi 

folyadékot 

juttassunk a 

szervezetünkbe. 

• Lehetőleg vizet 

igyunk!  

Fontos a 

rendszeres 

folyadékfogyasz

tás, mert vizet 

veszítünk: 

• minden 

levegővételnél 

• sportoláskor és 

meleg időben 

• emésztés és 

vizeletürítés 

során  

Honnan 

tudhatjuk, hogy 

keveset ittunk? 

• Könnyebben 

elfáradunk. 

• Szédülés, 

émelygés fog el. 

• Nem tudunk 

koncentrálni, 

romolhat a 

teljesítmény, 
ingerlékenyebbek 

leszünk. 

*** 

Tudta, hogy 3 

percig bírjuk ki 

levegő, 3 napig 

víz és 3 hétig 

élelem nélkül? 

A víz 

nélkülözhetetlen 

az élethez! 

Testünk 60 –70 

%-át víz alkotja, 

így alapvető a 

folyadékpótlás-
áll a Kaposi Mór 

Kórház 

közleményében. 

 



 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 4.oldal 
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ÉRTESÍTÉS 

ÓVODAI ZÁRVA-

TARTÁSRÓL 

A Ságvári Bóbita 

Óvoda és Bölcsőde 

2020.08.14- 

2020. 08.19-ig 

terjedő 

időszakban zárva 

tart. 

A szünet előtti 

utolsó nap 

augusztus 13. 

 A szünet utáni 

első nap pedig 

augusztus 24. 

A két időpont 

között az óvodai 

konyha sem 

üzemel! 

Egyházi hírek 

Tájékoztató 

Nyim község 

környezeti 

állapotáról 
a környezet 

védelmének 

általános 

szabályairól 

szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46. 

§ (1) bekezdés e) 

pontja alapján. 

 

A tájékoztató az 

alábbi linkről 

letölthető: 

https://nyim.hu/w

p-

content/uploads/2

020/07/T%C3%A

1j%C3%A9koztat

%C3%B3-

k%C3%B6rnyeze

t-

%C3%A1llapota-

Nyim-2020-1-

1.pdf 

Református egyházi alkalmak Nyimben: 

- augusztus 16-án, vasárnap Újkenyér ünnepi úrvacsorás istentisztelet veszi kezdetét 

8:30 órakor a nyimi református templomban 

 

Katolikus egyházi hírek: 

Fotógaléria Dr. Gárdonyi Máté atya ezüstmiséjéről: 

https://photos.google.com/share/AF1QipP3QgDl8FvgN0-rTq3EgnJx0IP8z1XlzZ7Ngs-

vcHBhYieHl-

nAWQfNW91RDKXXbg?key=WGdLSDhIbUlVTmg1ejJVYUpQSmc0MFY4ZDR3R

V9B 

 
 

Katolikus szentmise Nyimben:    2020. augusztus 01. 18.00 óra 
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