
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Tisztelt Nyimiek! 

A szigorításokból történő felszabadítás reményével kecsegtet a megjelent hatásos oltóanyagok 

megléte. A következő lépés, hogy megfelelő nagyságú legyen a lakosság átoltottsága, hogy 

visszaszoruljon az aktív, mutálódni képes vírusállomány. Fontos, hogy biztonságban érezzük 

magunkat nemcsak a vírussal szemben, de biztosak kell lennünk abban is, hogy a beadott 

védőoltás nem okoz problémát számunkra. 

 
 

2021. január       www.nyim.hu  V. évfolyam XII.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 

 

Tilos a szabadtéri 

avar és 

hulladékégetés  

     2.oldal 

Hogyan 

farsangoljunk 

idén?          2.oldal 

 

Rajzpályázat 

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

EZ+AZ       4.oldal 

Azt tudnunk kell, hogy 100%-os megoldás nincs. Ekkor is előfordulhat, hogy valakinél nem úgy 

működik, ahogy a másik 99 embernél. DE azt ne feledjük el, hogy ilyen kockázat vállalása mellett 

szűnt meg a régen sok százezer ember halálát okozó himlő, tüdőbaj, gyermekbénulás és egyéb 

súlyos és erősen fertőző betegség. Most itt egy újabb betegség, amit meg kell fékezni.  

Sokan gyanakodva néznek egy ilyen rövid idő alatt kifejlesztett védőoltásra, és joggal. Bár, itt sem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy óriási fenyegetés óriási erőket mozdított meg az ellenszer 

kifejlesztésére. 

Alább található egy összefoglaló táblázat a különböző forrásból származó vakcinák 

vonatkozásában, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a döntést a védőoltással kapcsolatban. 

 

 
forrás: Dr. Rácz István háziorvos 

 

Oltásra való online jelentkezés itt: https://vakcinainfo.gov.hu/ 

Mit kell mérlegelnünk? Vállaljuk-e azt a kockázatot, amit valamelyik több millió embernek 

beadott vakcina jelent, vagy azt, hogy esetleg egy kedves ismerősünknek okozunk a 

passzivitásunkon keresztül visszafordíthatatlan problémát. 

Mindenki gondolja végig és döntsön felelősséggel. 

       Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
 

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 

Tilos a szabadtéri avar és - hulladékégetés 
Tisztelt Nyimi Lakosok! 

A nemrégiben megjelent avarégetéssel 

kapcsolatos felhívásunkkal kapcsolatban 

szeretném tájékoztatni a lakosságot a 

következőkről: 

Nyim község Önkormányzatának 

rendelete összhangban van az e témában 

meghozott 306/2010. (XII.23.) számú 

kormányrendelettel. A kormány 

rendelete nem változott, csak a 

pandémiás helyzethez kapcsolódóan 

lehetőséget adott az önkormányzatok 

számára a veszélyhelyzeti időszakra 

(jelenleg 2021.február 8.-ig), hogy 

könnyítést adjanak erre az időszakra 

szabadtéri avarégetésre vonatkozóan. 

Jelenlegi időjárási viszonyok mellett 

ennek alig van létjogosultsága, így nem 

kívántam élni ezzel a könnyítéssel.  A 

hulladék égetése, mint eddig is 

SZIGORÚAN TILOS, a kerti 

zöldhulladék és az avar begyűjtését a 

SIÓKOM Kft. végzi a megadott 

időpontokban, kommunális  

hulladékszállítás keretében. A grillezés, 

bográcsozás természetesen szabadon 

végezhető tevékenység. 

          
Barátsággal: Pistár Péter 

 

Szavazzon Ön is- hogyan farsangoljunk idén? 

Kedves Nyimiek, Érdeklődők! 

 

A veszélyhelyzet miatt továbbra sem 

tudunk rendezvényeket tartani, azonban 

gondoltunk egy merészet, hogy a 

közösségi oldalon hirdetnénk versenyt, 

megfelelő számú érdeklődő esetén. 

Az alábbiakban várnánk 

szavazatokat/jelentkezőket: 

 

A:) Fényképes jelmezverseny 

B.) Farsangi álarc verseny 

 – szintén fényképes 

C.) Mindkettő 

 

A szavazás egyben a versenybe való 

jelentkezést is jelenti, ezért kérjük, 

csak azok szavazzanak, akik részt is 

vesznek a megmérettetésben.  
A szavazatok tükrében döntenénk el, 

melyik versenyt indítanánk útjára a 

közösségi oldalon.  

 

Regisztráció az 

oltásra 
 

Felhívjuk Kedves 

Lakosaink 

figyelmét, hogy a  

https://vakcinainfo

.gov.hu 

oldalon továbbra 

is lehet 

regisztrálni a 

koronavírus elleni 

védőoltásra. 

Amennyiben 

otthon nincs 

internetes 

elérhetőségük, 

vagy 

számítógépük, 

esetleg más okok 

miatt nem tudnak 

regisztrálni, de 

szeretnének, akkor 

munkaidőben az 

önkormányzati 

irodában 

keressenek fel 

bennünket, és 

segítünk a 

jelentkezésben. 

Az oldal a 

személyes 

adatokon kívül taj 

számot és e-mail 

címet kér, ezért a 

TAJ kártyát 

mindenképpen 

hozzák 

magukkal.  

Keressenek 

bennünket 

bizalommal! 

 

A kormány 

internetes 

tájékoztató 

videó- sorozatot 

indít az oltással 

kapcsolatban, 
mely a 

Magyarország 

Kormánya 

hivatalos 

közösségi oldalán 

tekinthető meg: 

https://fb.watch/3e

aSdXZkDG/ 

 

Szavazni január 29-én este 

20:00 óráig lehet, vagy az 

Önkormányzat Facebook 

oldalán, vagy papír alapon, 

aláhúzva a kiválasztott 

lehetőséget, névvel ellátva. (Csak 

a névvel ellátott szavazatot 

tekintjük hitelesnek!)  

A lapokat az Önkormányzati 

Irodában lehet átvenni, és a 

bejárat mellett lévő postaládába 

várjuk.      

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://vakcinainfo.gov.hu/
https://vakcinainfo.gov.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 

 

 
 

 

Tudatos Vízfelhasználás- rajzpályázat 

Hozzávalók: 

40 dkg liszt 

25 dkg zsír 

2 dl tejföl 

csipet só 

Töltelék tetszés szerint: 

(lekvár, dió, gesztenyemassza, mák, 

marcipánmassza) 

 

 

 

 A hozzávalókat csak össze kell gyúrni és 20 

percet hideg helyre tenni.  

Akinek több ideje van, az bátran egy 

éjszakára is hagyhatja pihenni, a lényeg, 

hogy hideg tésztával könnyebb dolgozni.  

Vékonyra (2-3 mm) kinyújtjuk, majd 

pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.  

Közepébe most kemény szilvalekvár került, 

de gesztenyemassza, mák, vagy dió is mehet 

bele. Volt, hogy marcipánmasszát tettem 

bele.  

Egyszerűen csak félbe kell hajtani és 

lenyomkodni a széleket.  

Kb. 15 percig sütöttem 180 fokon.  

Még forrón vaníliás porcukorba forgattam.  
 

Jó étvágyat kívánunk! 
 

 

 

 

 

 

Sue53 receptje 

Receptajánló- Háborús kifli 
 

 

 
 

 

…” 

 

 

A pályamunkákra vonatkozó kritériumok: 

 Minden pályázó egy-egy művel 

pályázhat. 

 Egyéni pályamunkákat várunk. 

 A kiírásnak nem megfelelő 

pályaműveket kizárjuk a versenyből. 

 Maximális képméret: A/4. 

 Online feltöltés formátuma: 

jpg, png, pdf. 

 A postai úton beküldött alkotásokon a 

feliratokat a frontoldalon helyezzék el 

(név, cím, iskola, osztály). 
 

Az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy 

mi a pályázó mondanivalója, illetve milyen 

módon kapcsolódik az alkotás a megadott 

jelmondathoz. A pályázat eredményéről 

levélben vagy telefonon értesítik a nyerteseket- 

olvasható a felhívás a Társaság honlapján. 

 
 

 

HULLADÉK-

SZÁLLÍTÁSI 

NAPTÁR 

 

2021.február 

 

 

 

 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. elindítja az 

európai uniós forrásból finanszírozott 

KEHOP-2.1.7-19-2019-00009 azonosító- 

számú, Vízbázisvédelem és tudatos 

vízfelhasználás a klímaváltozás korában 

elnevezésű projekthez kapcsolódó 

rajzpályázatát, melyet a működési területén 

élő óvodások, általános iskolások, 

középiskolások és felnőttek számára 

hirdet meg. A legötletesebb és legkreatívabb 

pályamunkák alkotóit értékes 

nyereményekkel jutalmazzák. 

A pályázat jelmondata: TUDATOS 

VÍZFELHASZNÁLÁS. 

A rajzpályázatra készített alkotások 2021. 

január 14-től március 31-ig feltölthetők az 
alábbi felületre a megadott paraméterek 

szerint: DRV Zrt. - Rajzpályázat 

 

Eredményhirdetés: 2021. április 15. 

 

Az elkészített rajzok óvodánként és 

iskolánként összesítve az alábbi címre is 

beküldhetők:   

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Igazgatási és Kommunikációs Osztály 

8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 

 

Február 15-ig lehet 

jelentkezni a tavaszi 

érettségi vizsgára  

 

 

Az érettségi vizsgára 

készülők e-papír 

szolgáltatással, 
postai tértivevényes 

küldeményben, vagy 

személyesen 

jelentkezhetnek 

érettségi vizsgára a 

kormányhivatalok-

ban,  

2021. február 15-ig, 

a megszokott 

intézményi 

jelentkezések mellett. 

Ügyfélkapun 

keresztül a 

https://epapir.gov.hu 

oldalon van 

lehetőség 

 jelentkezni. 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://www.drv.hu/rajzpalyazat3
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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    

www.nyim.hu Egyházi hírek 

Más számára is 

foglalhatunk 

időpontot a 

kormányablakba 

 
www.magyarorszag.hu 

új, egységes felületet 

kínál a 

kormányablakokba,ok-

mányirodákba történő 

időpontfoglaláshoz.  

A bejelentkezett 

felhasználó akár a 

nagyszülők részére is 

foglalhat időpontot a 

„Más számára 

foglalom le ezt az 

időpontot” gomb 

választásával. 

A veszélyhelyzetre 

tekintettel – 

gépjárműügyek 

(gépjármű átírás, 

forgalomba helyezés 

stb.) kivételével – 

Ügyfélkapu nélkül is 

lehet időpontot 

foglalni. 

Az időpontfoglaló 

szolgáltatás elérhető 

az alábbi linkre 

kattintva, illetve az 

egyes ügyintézési 

tájékoztatások neve 

mellett megjelenő 

„Időpontfoglalás” 

gombra kattintva. 

Az alkalmazás 

használatával bármely 

magánszemélynek 

lehetősége van 

időpontot foglalni. 

Az ügycsoport és ügy 

kiválasztását követően 

megadható az 

ügyintézés helyszíne, 

illetve megtekinthetőek 

az elkövetkező 7 napos 

időszakban a 

rendelkezésre álló 

szabad időpontok is -

áll a Kormányhivatal 

tájékoztatójában. 

 

 

 

 
 

Az ünnepi katolikus szentmise Nyimben  

2021. január 30. 16:00 órakor kezdődik. 

 

 

A koronavírus járvány az egész 2020-as évünkre rányomta bélyegét. Ugyan nyáron egy kicsit 

fellélegezhettünk, kinti programokat szervezhettünk, (bár a falunapunk sajnos elmaradt) 

azonban ősztől az összes megszokott rendezvénytől el kellett búcsúznunk.  

Az Önkormányzat a veszélyhelyzethez igazodva próbálta meg megoldani, hogy falunk lakói 

érezhessék, mindentől függetlenül egy közösség vagyunk, és figyelünk egymásra. Idősek 

napja alkalmából például egy tál pörkölttel kedveskedtünk nyugdíjasainknak. December 6-án 

a Mikulás is meglátogatta a nyimi gyerekeket. Karácsony előtt pedig gulyáslevesessel és 

pogácsával leptük meg a falu összes lakóját. Az év lezárásával felcsillant a remény, hogy a 

2021. folyamán talán újra kinyílik a világ, újra együtt lehetünk. De addig sem tétlenkedhetünk, 

ezért, amíg ezeket a sorokat írom, már gőzölög a kocsonya, amit, Önök – akik olvassák – már 

meg is kóstolhattak.  

 
Igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten továbbra is segíteni mindenkinek, odafigyelni minden 

itt élőre, és persze reménykedünk, hogy talán idén már nagyobb rendezvényen is 

találkozhatunk egymással.  

 

Addig is kitartást, egészséget és sok boldogságot kívánunk az új esztendőre! 

 

 2020. december 29-én – a Richter-skála szerinti 6,4 erősségű – földrengés pusztított 

Horvátországban, melyet Magyarországon is érzékelhettünk (a természeti katasztrófa 

epicentrumának tekinthető Petrinja városa romokban áll); a földrengésnek több halálos 

áldozata is lett. A Somogyi Református Egyházmegye Elnökségének felhívására – 2021. 

január 31-ig bezárólag – adománygyűjtést hirdetünk a horvátországi károsultak 

megsegítésére (adományainkkal az újjáépítési munkálatokat támogatjuk)! Utalni a 

gyülekezeteink számlaszámára lehet:  

Balatonkiliti Református Egyházközség: 50800290-10134683 (Takarékbank) 

VAGY Ságvári Református Egyházközség: 50800245-11521620 (Takarékbank)  

A közleményben ez szerepeljen: "földrengés"  

 Egy hónap múlva, február 14-én (az ún. „Valentin napon”) a (házas, illetve) 

párkapcsolatban élőket (is) köszöntjük és kollektív áldást kérünk rájuk, istentiszteletünk 

keretében. Szeretettel hívjuk és várjuk minden testvérünket!  

 Az idei Egyetemes Imahetünket – a kialakult járványhelyzetre tekintettel – minden 

bizonnyal csak tavasszal; húsvét II. és III. vasárnapja (április 18-25.) között fogjuk 

megrendezni településeinken  

 

Bozsoki- Sólyom János 

A bajban is összetart a falu 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8ce1bed3-d597-4a46-8fb3-4538976b33af
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8ce1bed3-d597-4a46-8fb3-4538976b33af

