
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Megrongálták a Rózsa parkot  

2021. április       www.nyim.hu  VI. évfolyam III.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 

 

Tudni illik, hogy 

mi illik! 

     2.oldal 

Segítségnyújtási 

felhívás 

2.oldal 

 

Falusi CSOK 

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

EZ+AZ       4.oldal 

        

Sajnos úgy három héttel ezelőtt azzal kellett szembesülünk, hogy valaki vagy valakik 

kihúzkodták, és ledobálták a névtáblákat a Rózsa parkban lévő rózsák mellől. Egyértelműen 

emberi kéz követte el, (állat nem tehette) gyermeki csínytevésre gyanakszunk, azonban nem 

hunyhatunk szemet a dolog felett.  

Az elmúlt egy év nagyon nehéz volt mindenkinek, és nem tudjuk, még mit rejt a jövő. 

Nincsenek közösségi rendezvények, nem szaladgálhatnak barátaikkal gyermekeink 

önfeledten, és nem adhatják át magukat teljesen a gyermekkor szépségeinek. Azonban ez 

senkit nem akadályoz meg abban, hogy értékeket közvetítsen a gyermekének, hogy 

megtanítsa a helyes viselkedésre, normákra!  

Ez a falu méltán volt híres az összefogásról, a tenni akarásról, az értékek megőrzéséről, és 

az új értékek létrehozásáról. Büszkén jelenthetjük ki, hogy hírünk messzire ment, és ennek 

nagyon szilárd, erős alapja volt. Ezeket az értékeket nem engedhetjük el! A következő 

nemzedéket mi neveljük, akik majd a jövőt építik.  

De ehhez a múltat és jelent is tisztelni kell és ezt meg kell tanítani gyermekeinknek is! Nem 

tehetünk kárt mások dolgos keze által létrehozott közösségi ékességeinkben, nem 

rombolhatunk, garázdálkodhatunk kedvünkre, büntetlenül!  

Aki ma ezt megteszi, holnap ki tudja milyen tettekre sarkallja magát?  

 

Éppen ezért kérünk mindenkit, felnőttet/gyermeket egyaránt, hogy próbálják 

betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait, hogy ilyen és ehhez 

hasonló dolog többet ne fordulhasson elő! 

 

 

 

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 

Tudni illik, hogy mi illik!     Tegezés/magázás 
 
 
Az iskolában a fiatalok egymás között, 

illetve munkahelyen a munkatársakkal 

gyakran tegeződünk. A barátaink szüleit, 

a tanárt, az időseket, sőt az idegeneket 

azonban nem tegezzük le. A szabály az, 

hogy azzal lehet tegeződni, akivel 

társadalmilag azonos szerepet töltünk 

be. Ma viszont már napi szinten 

tapasztaljuk, hogy szinte mindenki tegez 

mindenkit a 18 éves korosztály felett is, 

fiatal férfiak simán letegeznek 

vadidegen nőket, és ez nagyon sok 

embert zavar. A tegezés közeli 

ismeretséget, privát kapcsolatot 

feltételez. Ami nekünk egyszerű, vagy 

magától értetődő, az mást lehet, hogy 

feszélyez, ezért nem árt tudnunk és 

betartanunk bizonyos szabályokat. A 

tegezést azonos neműek között mindig 

az idősebb ajánlja fel. A felajánlott 

tegezést nem elfogadni sértés. Ha túl 

nagy a korkülönbség, akkor a fiatalabb a 

tegező formát megszólítással teheti 

tiszteletteljesebbé. „Hogy vagy Gizike 

néni?”  
 

 

 

     

   
 

 

Az eltérő nemek között mindig a nő 

ajánl fel tegezést, semmi rangkülönbség 

ezt nem befolyásolja. Ha már tegezünk 

valakit, míg élünk, tegezni kell, nincs 

„visszamagázódás”.  

A magázó kommunikálásban a magyar 

nyelv különbséget tesz az „ön” és „maga” 

megszólító névmások között. Az „ön” 

távolságtartó, hivatalos, tiszteletteljes, a 

„maga” közvetlenebb, de akár lekezelés is 

lehet. 

 
Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra … 

(és egy kis protokoll) c. könyv 

 

Segítségnyújtási felhívás! 
 Mint sokak előtt ismert a településünkön 

a családi tragédiát baj is tetézte az elmúlt 

héten. Nyim Község Önkormányzata 

saját támogatása mellett, a szükséges 

felújításhoz a koordinációban is 

támogatást nyújt néhai Paska István 

családjának.  

Ennek keretén belül a segíteni 

szándékozók az alábbi csatornákon 

jelezhetik támogatási szándékukat, melyet 

eljuttatunk, illetve közvetítünk a család 

felé.  

Az előzetes felmérések alapján, a 

sajnálatos tűzesetben megsérültek a 

házban lévő egyes berendezési tárgyak, 

ruhák, a tetőszerkezet, a tetőtér belső 

falazata, belső nyílászárói és az 

áramhálózat is. 

 

A felajánlásokkal kapcsolatos 

tájékoztatás a következő csatornákon 

kapható munkaidőben: 

 

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/ 

 

Telefon: 70/341 0007 vagy 84/503 603 

email: hivatalnyim@gmail.com 

 

Kérjük, hogy az építőanyagokkal, 

bútorokkal kapcsolatos felajánlásokat 

emailen keresztül, a típust, mennyiséget 

esetleg fényképpel illusztrálva küldjék 

meg, hogy elkerüljük az esetleges 

kellemetlenséget, és a felesleges 

munkát. 

 

 
 

 

Pistár Péter polgármester 
 
 

 

 

 

 

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 

 

 

FALUSI CSOK már Nyimben is 
 

Elkészítés: 

A sütőt előmelegítjük 200 fokra, a 

padlizsánokat forró sütőben kb. 40-50 perc 

alatt, egyben megsütjük. De sokkal finomabb 

lesz a végeredmény, ha szabad tűzön, faszénen 

sütjük meg a padlizsánokat.  

Ha megsültek, egy késsel felvágjuk a héjukat, 

a puha húst kikaparjuk, és egy keverőtálba 

tesszük. 

Autentikus formában a sült padlizsánhoz 

fakanállal érhetünk csak, de egy műanyag 

kanál is megteszi. 

Praktikus egy szögletes fakanalat választani, 

amivel könnyedén szétdarabolhatjuk a 

padlizsánt. 

Ezt követően, folytonos keverés mellett 

apránként hozzáadjuk az olajat. 

Végül belekeverjük a majonézt, a finomra 

reszelt hagymákat, és a fűszereket. Tehetünk 

bele friss bazsalikomot, sót kakukkfüvet. 

Műanyag dobozban pár napig eláll hűtőben. 

Pirítóssal, vagy ropogós héjú kenyérrel 

fogyasszuk. 
 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Receptajánló- Padlizsánkrém- román étel 

 

 
 

 
 

 

…” 

 

 

 A minimális alapterületnek a bővítést 

követően kell teljesülni. A falusi CSOK-kal 

támogatott  ingatlan maximális alapterülete 

nincs korlátozva. 

 

Mire használható fel a falusi CSOK? 

 A falusi CSOK-ot a következő ingatlancélokra 

használható fel: 

  

használt lakás vásárlása, 

meglévő lakás bővítése, 

tanya, birtokközpont vagy preferált 

kistelepülés területén használt lakás 

vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére. 

  

Fontos, hogy ha a támogatott személy nem 

teljesíti a szerződésben vállalt korszerűsítési 

munkálatokat, akkor a teljes támogatást vissza 

kell fizetni, a büntető kamattal együtt.  

A munkálatok elvégzésére 3 év áll 

rendelkezésre.  

 

A teljesítést személyesen fogja ellenőrizni a 

választott bank. 

   
 

 

 forrás: bankmonitor.hu 

 

 

2021.januártól bővített településlistában már 

Nyim is felkerült a térképre. A Hírlevél 

havonta megjelenő hasábjain ezért egy 

állandó rovatot szánunk ennek a témának: 

 

Tanyára és birtokközpontra is igényelhető 

a falusi CSOK? 

  

A falusi CSOK támogatás a 

megfelelő külterületi ingatlanokra is igénybe 

vehető. A rendelet szerint az igénylés 

feltétele, hogy az ingatlan lakóház 

besorolású (lakás, családi ház) legyen. Ha az 

ingatlan a besorolás alapján 

üdülőnek, hétvégi háznak, vagy gazdasági 

épületnek minősül, nem igényelhető rá falusi 

CSOK. 

 Szintén igényelhető a falusi CSOK tanya, 

birtokközpont területén is, feltéve, hogy azon 

megfelelő lakóingatlan van. 

  

Falusi CSOK: minimális ingatlan méretek 

 A falusi CSOK esetében a támogatott 

ingatlan minimális alapterülete: 

Egy gyermek esetén 40 négyzetméter, 

Két gyermek esetén 50 négyzetméter, 

Három gyermek esetén 60 négyzetméter, 

Négy gyermek esetén pedig 70 négyzetméter 
  

  

Lomtalanítás 

2021.  

május 07-én 

 

Nem helyezhető 

ki: 
háztartási 

kommunális 

hulladék 

veszélyes 

hulladék 

építési törmelék 

gumiabroncs 

zöldhulladék 

szelektíven 

gyűjtött üveg, 

papír, műanyag 

Hozzávalók: 

 

2 db padlizsán 

0.5fej lila hagyma 

2gerezd fokhagyma 

só 

bors 

3 evőkanál majonéz 

olaj 

kakukkfű, bazsalikom ízlés szerint 

 

 

 
 

 

A 

Ságvári Vásár 

2021. május 8. 

napjától 

(szombat) 

ismételten 

megrendezésre 

kerül minden 

hónap második 

szombatján. 

 

A szervezők kérik, 

hogy az alábbi 

védelmi 

intézkedéseket a 

vásár területén 

maradéktalanul 

tartsák be: 

 

- A vásár 

területére az 

orrot és szájat 

eltakaró maszk 

nélkül belépni 

tilos, használata 

mindvégig 

KÖTELEZŐ 

 

 

-1,5 méteres 

védőtávolságot 

kell tartani 

egymástól 

 

-Használják a 

kihelyezett 

kézfertőtlenítőket 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://bank360.hu/blog/falusi-csok-kulterulet
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e0b3678d8cdf2e770ab4964d99a4d5ecbc67df85/megtekintes
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/padlizsan
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/lila_hagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/majonez


 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

        

 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

     

 

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 

Elindult a 

Közfoglalkoztatásból 

versenyszférába 

program 

A támogatás a köz-

foglalkoztatottat ösz-

tönzi a verseny-

szférában történő 

elhelyezkedésre oly 

módon, hogy a 

közfoglalkoztatási 

jogviszony 

időtartamának le-

jártát megelőzően 

történő elhe-

lyezkedése esetén, 

egy-fajta bónuszban 

részesül.  

Minél hamarabb lép 

ki az egyén a 

közfoglalkoztatásból 

annál több 

támogatásra lesz 

jogosult, mivel a 

közfoglalkoztatásából 

hátralévő időre kapja 

havonta, utólag a 

támogatást, 

amelynek havi ös-

szege 45.600 forint. 

Elhelyezkedési 

juttatásra jogosult az a 

közfoglalkoztatott is, 

aki mezőgazdasági i-

dénymunkában vesz 

részt, ezen támogatás 

napi díjazása 2000 

forint, ez egy hónapra 

akár 62 ezer 

forintot is jelenthet. 

A programra 2021. 

április 15-től 2021. 

december 31-ig 

nyújtható be 
kérelem a területileg 

illetékes járási 

hivatalokhoz. 

 

A támogatás iránti 

kérelem a munka.hu 

felületén is 

benyújtható. 

Református hírek: 

A nyimi katolikus egyházközség gyűjtést rendez, a templom kellékeinek (oltárterítő és szőnyeg) 

megújítására. 

Az egyházközség várja a szíves felajánlásokat. Bármilyen összeg, már nagy segítség, a maroknyi 

nyimi katolikus közösség számára. 

 

Isten Áldjon meg minden önzetlen adakozót!  Az adományokat Frikton Ferencné - Katalin 

gyűjti (Fő utca 10).   

 

Katolikus szentmise időpontja Nyimben: 

 

2021. április 24-én (szombat) 18:00 óra 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://eht.munka.hu/eht_igenyles/
https://eht.munka.hu/eht_igenyles/

