
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

A Szülőföldem Somogyország programnak köszönhetően, 2020.08.23-án 12 gyermekkel 

indultunk útnak falubuszokkal kis településünkről. 

Utazásunk első állomása Balatonszárszó volt, ahol a Pupetta Társulat előadásában a Csalóka 

Péter című előadást tekintettük meg közösen. A játékos mese után a Balatonpartra sétáltunk, 

ahol a gyerekekkel elfogyasztottunk az ebédre szánt szendvicseinket, majd eleredt az eső, és 

menedéket kellett keresnünk. A kirándulásunk egyetlen rossz momentuma ez volt, de 

szerencsére nem tartott tovább röpke húsz percnél. Miután kisütött a nap, elmentünk fagyizni, 

hiszen volt még egy kis időnk a következő programig. Rövid sétánk közben egy szabadidős 

sportparkot is felfedeztünk, ahol a gyerkőcök örömére egy kis időt még eltölthettünk. Két órára 

értünk a József Attila Emlékházhoz. A kívül-belül impozáns, interaktív, modern technikai 

eszközökkel, látványos elemekkel is rendelkező kiállítás nagyon lenyűgözte a gyerekeket. 

József Attila egyik írógépét testközelből is megcsodálhattuk, valamint az audiopontos 

vershallgatás is nagy népszerűségnek örvendett a kicsik körében. Többen kipróbálták a kirakós 

és memóriajátékokat is, melyek a költő életéből kiragadott egy-egy pillanat képeit ábrázolták. 

Az interaktív irodalmi barangolásunkat követően Balatonföldvárra indultunk, ahol a 

Hajótörténeti Látogatóközpont és Kilátó volt az úticélunk. Itt várt bennünket Dr. Szajcz Adrián, 

a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, aki ajándékkarkötőt adott át a gyerekek részére. A 

látogatóközpont is számos érdekes pillanatot tartogatott számunkra. Az alsó szinten a szél 

erejével ismerkedhettünk meg, és a kisebbek is kipróbálhatták ügyességüket egy vitorlás 

irányításában. Mindeközben megtekinthettük a balatoni hajózás történetét. A következő szinten 

a csomókészítés technikáival is megismerkedhettünk, valamint egy fotópontnál is 

fényképezkedhettek a gyerekek. A kilátás csodálatos volt, a kiállítás pedig a múlt és a jövő 

találkozása, egyszerre lenyűgöző és izgalmas. Természetesen a látogatóközpont melletti 

játszóteret is meglátogattuk, ahol sokféle játék várt bennünket, és szinte mindent ki is próbáltak 

a gyerkőcök. Este hat körül, élményekkel gazdagon érkeztünk haza. A gyerekek nagyon 

élvezték a kirándulást, és reméljük, lesz még részünk hasonló lehetőségben a későbbiekben is. 

        Bodó Marianna 

  

2020. augusztus       www.nyim.hu  V. évfolyam VII.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 
 

 Még igényelhető 

az időskorúak 

támogatása

   2.oldal 

Tájékoztató a 

szabadtéri  

égetésről  2.oldal 

Pályázati 

lehetőség 3.oldal 

Receptajánló

   3.oldal 

Egyházi hírek                                                                        

         4. oldal 

Aktuális   4.oldal 

Sikeres pályázat keretében kirándulhattunk  
 

 Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is köszönjük a Somogy Megyei Önkormányzatnak ezt a 

fantasztikus lehetőséget. 

Köszönjük továbbá Som Község Önkormányzatának, a Ságvári 

Református Egyházközségnek valamint Bozsoki-Sólyom Jánosnak, 

hogy rendelkezésünkre bocsátották az autóbuszaikat. Köszönettel 

tartozunk Babodiné Csik Beátának, Kanalas Zoltánnak, és Resch 

Gábornak is, akik ezt a napot a gyermekek szállítására és 

felügyeletére áldozták. Köszönet jár azoknak a szülőknek is, akik 

elengedték velünk gyermekeiket, és a résztvevő gyerekeknek is, 

akik nagyon jól viselkedtek a nap folyamán. 

Mindenkinek köszönjük! 

(További fotók a facebook oldalon tekinthetők meg.) 
 

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! 
 Így, nyár végén még ontja a kertünk a 

finomságokat. Ha sok időnk van,  befőzünk, 

ha kevesebb fermentálunk, de mindent 

elteszünk télire! Ugye!?  

Néha elbújik egy-egy cukkini a lombok 

között és vaskosra nő. Rántani már nem jó, 

de finom salátát lehet készíteni belőle: 

Kb. 1 kg cukkinit lereszelünk, vágunk hozzá 

egy nagyobb fej hagymát, 2 paprikát (lehet 

csípős is, én úgy szeretem) 2,5 dkg sóval 

átgyúrom, ízesítem kaporral, 

édesköménnyel és mustármaggal majd 

üvegbe töltve lezárom, hagyom egy hétig a 

pulton, utána kamrába vele. Hónapokig 

eláll! Finom húsokhoz, de még szendvicsre 

is lehet kenni. 

Fermentált csalamádé: ki hogy szereti, 

összekeverve vagy rétegesen üvegekbe 

pakolva: káposzta, répa, paprika, chili, 

hagyma, uborka, fokhagyma. Fűszerek: 

mustármag, koriander, feketebors, boróka, 

kakukkfű. 2,5%-os sóoldattal leöntöm, 

lezárom, mehet a kamrába. 

 

Emlékeztetőül: 

A só: Legjobb, ha természetes, lehetőleg ne 

jódozott sót használj! 

 

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. 

Felforralva, lehűtve használjuk fel. 

 

Zöldbab fermentálva: tisztítás után kicsit 

előfőztem (kb 5 percig), aztán üvegbe raktam 

az egész babokat. Kaporral, borssal, 

borókabogyóval ízesítettem. Mivel nem 

töltötte ki a teljes üveget, zöldparadicsomot 

raktam a tetejére leszorítónak. 2%-os 

sóoldattal öntöttem fel. 3-4 napot a 

konyhapulton volt, utána bő 1 hétig hűtőben, 

majd elfogyott!   

De felbontás nélkül a kamrában ez is eláll! 

 

Fülöp Ildikó 

Augusztus végéig lehet igényelni az időskorúak támogatását 

Környezetvédelem 

Szeptemberben 

megkezdődnek az 

őszi munkálatok a 

kertekben, több kerti 

hulladék képződik, s 

a komposztálás 

mellett gyakran 

választják a 

kerttulajdonosok a 

növényi hulladékok 

elégetését. 

Környezetünk és a 

saját biztonságunk 

érdekében fontos, 

hogy tisztában 

legyünk a szabadtéri 

tűzgyújtás és a 

tűzmegelőzés 

alapvető 

szabályaival: 

– A kerti 

zöldhulladék 

elégetése alapvetően 

tilos az ország 

területén, de az 

önkormányzatok 

rendeletben 

engedélyezhetik azt 

bizonyos keretek 

között. 

– Szabadtéri 

külterületi (tarló, 

lábon álló növényzet, 

avar és egyéb 

növényi hulladék) 

égetést 

engedélyeztetni kell a 

terület szerint 

illetékes 

Katasztrófavédelmi 

kirendeltséggel. 

– Az egyéb 

hulladékok égetése 

tilos és a veszélyes 

égéstermékek miatt 

mérgezést, valamint 

környezetkárosítást 

okozhat. 

– A jogszabályokban 

foglaltak megszegése 

esetén akár súlyos 

pénzbírság is 

kiszabható. 

Ha tüzet észlel, hívja 

a 112-es segélyhívó 

számot! 

Előzzük meg együtt a 

szabadtéri tüzeket! 

 

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 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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! 

 

 
 

 

Folytatódik a népi építészeti emlékek megóvását támogató pályázat 

 

Hozzávalók: 
 

½ kg csirkemáj elkaparva 

1 db közepes fej vöröshagyma 

4-5 db zsemle (kifli) tejben áztatva 

2 db tojás 

liszt (amennyit felvesz) 

só, bors, majoranna, petrezselyem 

zöldje, ételízesítő por, ½ dl olaj 

 

 

Elkészítés: 

A lereszelt vöröshagymát megfuttatjuk az 

olajon, kicsi sót, borsot adunk hozzá. Amíg 

kihűl a beáztatott alaposan kicsavart 

zsemléket egy nagyobb tálba tesszük, 

rárakjuk az elkapart májat, a megpárolt 

hagymát, a többi fűszert, és a tojásokat. 

Annyi lisztet adunk hozzá állandó keverés 

közben, hogy a megszokott nokedli 

állagnál keményebb masszát kapjunk. 

Megkóstoljuk, és ha kell, utána 

fűszerezzük (elsősorban a só szokott 

hiányozni, de én a máj miatt ételízesítő 

port használok!).  

A főzővízbe némi olajat, és leveskockát, 

vagy ételízesítőt teszünk. Amikor felforrt, 

2 kisebb kanál segítségével galuskákat 

szaggatunk a kicsit lecsendesített lébe. 

Gyöngyözve főzzük teljes megpuhulásig, 

amit ellenőrzünk! Jól bírja a fagyasztást. 
 

Sue53 receptje 
 

 Szeptember 14-ig igényelhető támogatás 

a Népi Építészeti Program 2020 

keretében népi építészeti emlékek 

felújításához vagy a helyreállítás szakmai 

előkészítéséhez. A legfeljebb 20 millió 

forint összegű vissza nem térítendő 

támogatás igénylésének feltételei a Teleki 

László Alapítvány honlapján érhetők el. 

A vidéki épített örökség megóvása, 

megőrzése, fenntartása érdekében a Népi 

Építészeti Program támogatást nyújt helyi 

vagy országos védelem alatt álló népi 

építészeti emlékek helyreállításához. 

A program keretében az egykori, 

jellemzően paraszti életformához kötődő 

népi építészeti emlékek (lakóház, csűr, 

malom, stb.) helyreállítására, 

állagmegóvására, valamint a részleges, 

vagy teljes helyreállítást megelőző 

szakmai dokumentációk elkészítésére 

igényelhető támogatás. Támogatási 

kérelmet magánszemélyek, 

önkormányzatok és egyéb szervezetek 

tulajdonosai, vagyonkezelői, használói 

nyújthatnak be - áll a Somogy Megyei 

Kormányhivatal közleményében. 

  

 
 

 

A támogatási összegek 500 ezer forinttól 

20 millió forintig terjedhetnek. A 

kérelmeket a https://nepiprogram.hu/ 

oldalon keresztül 2020. szeptember 14-ig 

lehet benyújtani. A program keretében a 

jogosultak vissza nem térítendő 

támogatásban részesülhetnek. 

Az évi másfél milliárd forintos 

keretösszegű kormányzati program hozzá 

kíván járulni a tájegységre jellemző 

faluképek megőrzéséhez és 

helyreállításához. További részletek a 

Teleki László Alapítvány honlapján 

olvashatók. 

 

Receptajánló- Májgaluska, ahogy én csinálom 
 

 

…” 

ÁLLÁS-

LEHETŐSÉG 

Ságvári Bóbita 

Óvoda és 

Bölcsőde felvételt 

hirdet  

óvodai dajka  

munkakör 
betöltésére. 

Jelentkezni a 

Ságvári Bóbita 

Óvoda és 

Bölcsőde 

vezetőjénél 

személyesen 

lehet, 

munkanapokon 8-

16 óra között, 

önéletrajzzal, 

iskolai 

végzettséget 

igazoló 

dokumentum 

másolatával  

2020. szeptember 

4-ig. 

 
Tanévkezdési 

információk 

A Ságvári Szilády 

Áron Általános 

Iskola és AMI 

tájékoztaása 

szerint az idei 

tanév 2020. 

szeptember 01-én 

veszi kezdetét. 

A járványügyi 

helyzet miatt az 1. 

osztályos 

gyerekeket 

legfeljebb 2 szülő 

kísérje, a többiek 

egyedül 

érkezzenek. 

Szept.1-2-án  

étkezés még nem 

lesz, a 

tankönyveket 

ekkor kapják meg 

a diákok. A tanítás 

11.00 óráig tart. 

Azokat a nyimi 

gyerekeket, 

akiknek szülei ezt 

kérik, falubusszal 

hazaszállítjuk 

mindkét nap! 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://nepiprogram.hu/
http://www.telekialapitvany.hu/folytatodik-az-ertekmentes-a-nepi-epiteszeti-programban-julius-31-etol-ujra-varjak-a-tamogatasi-kerelmeket/
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www.nyim.hu 
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Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Megjelenik online terjesztésben a feliratkozók részére email útján, 110 
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hivatalos facebook oldalán (facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. Felelős szerkesztő: Pistár Péter 

polgármester    
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Kedves Nyimi 

Fiatalok! 

 

Sok szeretettel 

várunk benneteket 

egy kis délutáni 

petanque-ra! 

2020. augusztus 

29-én (szombat) 

17:00 órakor. 

Helyszín: Nyimi 

liget 
(Játszótér mellett) 

 

Ha szeretnétek 

sportolni, 

kikapcsolódni, 

vagy csak egy jót 

beszélgetni, akkor 

gyertek el, és 

hozzátok el 

testvéreteket, 

barátaitokat is! 
 

Kérjük a 

résztvevőktől, hogy 

tartsák be a 

járványügyi 

előírásokat – 

tartsanak legalább 

1,5 méter 

távolságot 

egymástól! 

 

 
 

Várunk 

mindenkit 

szeretettel! 

Kiliti: szeptember 20-tól szeretnénk ismét beindítani a vasárnapi gyermek 

istentiszteleteket, a „felnőtt” alkalommal egy időben] A konfirmációi előkészítő 

alkalmaira a 12-13. életévüket betöltötteket várjuk! Presbitériumaink javaslata alapján 

szakítunk az eddig szokásos, „bevett gyakorlatunkkal”: a 12 éves korról a 14. életévre 

módosítottuk a konfirmációi fogadalomtételhez ajánlott életkort!) Az előző tanévtől 

fogva – presbitériumunk ajánlását figyelembe véve – a konfirmációi előkészítőre többé 

már nem az 5-6. évfolyamról várjuk a jelentkezőket, hanem a 7-8. osztályba lépő 

ifjakét! (Az előkészítő alkalmak vasárnaponként, az istentiszteletet követően veszik 

kezdetüket!) A kötelezően választható hit- és erkölcstan órák szeptember első 

hetétől indulnak!  

~ szeptember 23-án, szerdán 16:30-as kezdettel közös savanyúság-eltevésre  invitáljuk 

az érdeklődőket, a Kiliti Református Közösségi Házba! [Amire szükség lenne: ha egy 

mód van rá, akkor inkább a 3-5 literes(!), s nem pedig a „kicsi”, 0,5, illetve 0,75 literes 

dunsztosüvegekre (lehetőség szerint hozzávaló tiszta fedővel); a vegyes savanyúság 

alkotóit megrendeljük; ami ezen felül szükségeltetik: só, cukor, Nátrium-benzoát, 10%-

os ételecet, kevéske borkén, celofán. 6-8 db nagyobb műanyag kád/dézsa (kb. másfél-

két mázsányi zöldséget fogunk eltenni!); konyhai mérleg(ek); vágódeszkák, éles kések, 

gyalu.  

Jókedvű és vidám segítők, valamint szorgos kezek!  Bozsoki- Sólyom János  
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