
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Újabb fejlesztés Nyimben 

2021. május       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 

Tiszta udvar, 

rendes ház!   

2.oldal 

 

Falusi CSOK 

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

EZ+AZ       4.oldal 

A pandémiás helyzet és a bezártság ellenére az önkormányzat nem pihent. Az orvosi rendelő 

felújításhoz kapcsolódóan, új orvosi eszközök beszerzésével segítjük a településen élők egyre 

javuló orvosi ellátását. Ezen kívül, egy ingatlant (telket) tudunk megvásárolni a falu 

központjában, amit eddig is használtunk a rendezvényeink során. Az elkövetkező időben erre a 

telekre további, a település életét jobbá tevő beruházásokat tervezünk. Valamint a kültéri 

sportpark megépítése egyaránt az utóbbi hónapok sikereit tükrözik kicsiny falunkban. 
Az elmúlt időszakban kapott forrásokra és kivitelezésekre alapozva az idén adtuk át ezeket a 

fejlesztéseket. A források megteremtésében nagy szerepe volt Witzmann Mihály országgyűlési 

képviselő úr lobbierejének is, melyet ezúton is köszönünk! 

A munka azonban nem áll meg, közösen dolgozunk a csapadékvíz-elvezetési projekten és egy új 

közterületi gépbeszerzésének lehetőségén is. 

Örömmel tölt el, hogy az elvetett mag beérni látszik. A falusi CSOK állami támogatási 

lehetőség, a vidék vonzereje, valamint Nyim folyamatos fejlődésének hatására gyarapodásnak 

indult a lakosságszám. Az elmúlt években 295 főről 337 főre nőtt a településén élők száma. 

  

 

  
 

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 

Tudni illik, hogy mi illik- öltözködés vizsgán, állásinterjún 

 A férfiaknak illik megborotválkozni. 

Az öltöny még nyáron is elvárás.  

A zakón a legalsó gombot nem kell 

begombolni. A mellény az öltöny része. 

Önállóan, csak inggel nem megengedett: 

„félkész” állapotot tükröz. (vagy pincér, 

vagy népitáncos…)  

Az ing harmonizáljon az öltönnyel és a 

nyakkendővel – ami egy jó megjelenésű 

úriembernél nem hiányozhat. A zokni 

viselete kötelező, úgy hogy a lábszár 

még leüléskor sem látszódhat ki!  

A színe harmonizáljon a nadrág 

színével. A cipő természetesen bőr vagy 

bőrhatású sötét, vékony talpú. 

Kerülendő az elütő színű díszítés és az 

edzőcipő viselése. A lábbeli 

természetesen legyen tiszta, mert ez 

sokat elmond viselőjéről. A megjelenés 

része lehet egy elegáns, nem túl 

hivalkodó karóra, bőrszíj és irattáska. 

 
 

 

 

     

   

 

 

Nők esetében elegáns kosztüm lehet a 

legmegfelelőbb.  

A szoknya maximum 3-5 cm-el érjen a 

térd fölé. A szűk alj soha ne legyen 

annyira szűk, hogy a csípő hajlatában, 

vagy hason vízszintes gyűrődések 

merevedjenek az anyagba.  

A kosztüm nadrág is lehet, ez esetben 

ügyelni kell a megfelelő szabásra. A blúz 

ne legyen túl rikító, mintás vagy 

közönséges.  

A vállak ne legyenek szabadon! A 

fehérnemű nem látszódhat ki.  

A kiegészítők legyenek visszafogottak, 

idomuljanak az öltözékhez.  

A smink legyen szolid, a kevesebb 

ilyenkor több, és jobb fényt vet ránk.  

A megjelenésünk ne legyen túl kihívó, 

hanem magabiztos, kellemes látványt 

nyújtson, és a siker már részben garantált. 
 

 

 

Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra 

…(és egy kis protokoll) c. könyv 

 

 

Tiszta udvar! Rendes ház! 

Tisztelt ingatlantulajdonosok! Az alábbiakban 

szeretném felhívni figyelmüket a 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, 

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/ 

 

 az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját 

területen történő elhelyezéséről, illetőleg 

a kiépített csapadékcsatorna esetén az abba 

történő 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 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. 

Kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését! 

Ságvár, 2020. július 24. 

Pistár Péter polgármester 

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 
 

Hozzávalók: 

1 db kisebb vöröshagyma 

15 dkg bacon 

50 dkg savanyú káposzta 

1 teáskanál zsír 

3-5 szem egész bors 

1 db nagy babérlevél 

2 szem borókabogyó 

1 szem szegfűbors 

1 teáskanál vegeta 

1 dl víz 

1 csipet füstölt pirospaprika 

A nudlihoz: 
50 dkg krumpli 

20-30 dkg liszt (nekem volt benne kb. 5 dkg 

teljes kiőrlésű liszt) 

1 evőkanál zsír 

ízlés szerint a tálaláshoz tejföl 

 

 
 

.Elkészítés: 

A megfőtt burgonyát összenyomom és a 

liszttel, zsírral lágy tésztává összegyúrom, 

rövid ideig pihentetem. Nudlikat formálok a 

tésztából. 

A kockára vágott bacont zsíron megpirítom, 

hozzáadom a fél karikára vágott hagymát, és 

lassú tűzön párolom. Amikor a hagyma már 

puha, beleteszem a kimosott káposztát, 

borssal, babérlevéllel, borókabogyóval, 

szegfűborssal ízesítem, felöntöm annyi vízzel, 

hogy éppen ellepje, és alacsony lángon addig 

párolom, míg a káposzta megpuhul. A végén 

1 csipet füstölt pirospaprikával fűszerezem. 

A nudlikat forró vízben, kifőzöm. 1 kanál 

zsíron pirosra pirítom. A nudlikat a tányérra 

halmozom, ráteszem a káposztát, és tejföllel 

kínálom. 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

 

 

 

Receptajánló- Sváb káposztás nudli 
 

 

 
 

 

…” 

 

 

 Lakáshitel egyidejű igénybevétele 

esetén a CSOK bírálati díját nem 

kell megfizetni. 

 

 Többgyermekes családok speciális, 

fix, évi 3%-os kamatozású 

támogatott lakáshitelt is 

igényelhetnek a Falusi CSOK mellé 
max. 25 évre (Falusi CSOK + Hitel) 

 
 

 2021.januártól bővített településlistában már 

Nyim is felkerült a térképre. 

A Hírlevél havonta megjelenő hasábjain 

ezért egy állandó rovatot szánunk ennek a 

témának: 

 

Fontos tudnivalók: 

 

 Ha már vettek igénybe korábban 

valamely gyermek után vissza nem 

térítendő állami támogatást, ebben az 

esetben a kedvezmény összegét 

csökkenteni kell a korábban igénybe 

vett állami támogatás összegével, vagy 

ha az igénylő számára kedvezőbb, a 

kedvezmény összegét meg lehet 

állapítani azon gyermekek figyelmen 

kívül hagyásával, amelyek után az 

igénylő korábban vissza nem térítendő 

lakáscélú állami támogatást vett 

igénybe. A kedvezmény összegének 

megállapításánál nem kell figyelembe 

venni a 2011. december 31. napját 

követően igényelt és az újabb 

támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjáig már visszafizetett vissza 

nem térítendő lakáscélú állami 

támogatás vagy ezt megelőlegező 

kölcsön összegét. 

 
 

Gyermeknapi túra 

2021 

Az egyre kedvezőbb 

egészségügyi 

helyzetnek 

köszönhetően, 

rendhagyóan ugyan, 

de meg tudjuk 

tartani idén a 

gyermeknapot. 

2021. május 29-én 

(szombaton) túrát 

szervezünk a Kási 

várhoz, és a vár 

megtekintése után 

egy kis 

szalonnasütésre 
invitálunk 

benneteket a Békás 

tóhoz.  

A programon való 

részvételre 

regisztráció 

szükséges: 

2021. május 26-ig 

(szerdáig) várjuk a 

jelentkezéseket 

munkanapokon 8-12 

óráig az 

önkormányzati 

irodán személyesen, 

messengeren, vagy 

az alábbi 

telefonszámokon: 

06/70 881-7944 

vagy 06/70 709-

1805 Babodiné Csík 

Beátánál. 

A jelentkezőknek a 

szalonnasütéshez 

szalonnát, kenyeret, 

hagymát az 

önkormányzat 

biztosítja. A túrára 

feltétlenül hozzanak 

magukkal innivalót, 

nyársat, 

kullancsriasztót, és 

az időjárásnak 

megfelelően 

öltözzenek! A 

gyülekező: 2021. 

május 29-én 8.30-

kor a Játszótéren. 

Eső esetén a 

programot későbbi 

időpontra halasztjuk. 
18 év felett védettségi 

igazolvány szükséges! 
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www.nyim.hu Járványügyi intézkedésekre vonatkozó információk 

Egyházi Hírek 
 

Református egyhái 

alkalmak: 

 

- május 30-

an, vasárnap 

14:00-kor 

Szentháromság 

ünnepi 

istentisztelet lesz 

a nyimi 

imaházban. 

(Kérjük a 

járványügyi 

előírások szigorú 

betartását) 

 

- június 13-án 

"Te Deum" 

tanévzáró 

istentiszteletre 

kerül sor - 8:30-

tól Ságváron. 

Részletek 

hamarosan 

 

 

Katolikus 

szentmise 

időpontja: 

2021. július 03. 

 

 

 
 

 
 

A kormány a pünkösdi hétvégén feloldotta a járványügyi korlátozások jelentős részét, amikor a 

beoltottak száma elérte az 5 milliót. 

Az újabb intézkedések az alábbiak: 

- Nem kell maszkot viselni a közterületeken. 
- Megszűnik a kijárási tilalom. 

- Az üzletek és vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is megszűnik. 

- Engedélyezett az egyéni és csapatsport a közterületeken. 

- 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és családi rendezvényeket. 

- Korlátozás nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmakat. 

- Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő részvételével, de az 

500 főt meghaladó rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható. 

- A zenés-táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra 

van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül. 

- Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható. 

- A védettségi igazolvánnyal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is 

mehetnek zárt térbe (pl. moziba, étterembe). 

Május 25-től ismét fizetőssé válik a parkolás, a városokban történő ügyintézés alkalmával 

kérjük, figyeljenek erre! 

Bővebben itt olvashatók az intézkedések: 

https://kormany.hu/hirek/uj-szabalyok-jonnek-5-millio-beoltott-utan 

„A házasságkötés nem azt jelenti, hogy a jegyespár szerelme végérvényesen érett és lezárt 

folyamat, amelyet pusztán „konzerválnak” az esküvővel, amikor hűséget fogadnak egymásnak. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy a pár készen áll az elköteleződésre, össze akarják kötni az 

életüket és vállalják egymást jóban-rosszban, tehát képesek és akarnak tovább fejlődni a 

kapcsolatban.”       II János Pál Pápa  

A fiatalok egyre később köteleződnek el, és sokan – különböző okokból – egyáltalán nem is 

kötnek házasságot. A társadalmi folyamatok a vallásosság háttérbe szorulása, haszonelvű 

önmegvalósító társadalmi értékrend, egyre hosszabb iskoláztatás mellett mindez nagyrészt 

annak köszönhető, hogy a fiatalok számára gyakran negatív minta a szülők rossz házassága 

vagy válása. Emellett hiányosak a kapcsolatteremtési és konfliktuskezelési készségeik, illetve 

bizonytalanok önmagukban. A házasság ellen szóló, sokat hallott mondatok dacára, mégis mi 

értelme van az elköteleződésnek? Több kérdésre is keressünk a választ.  

Most az első kérdés: Készen állunk rá?  

„Még nem állunk készen rá” 

Akik ezt mondják, azok nem a házasságot utasítják el, hanem annak időpontját tolják egyre 

későbbre. A halogatás háttere az a félelem, hogy esetleg rossz döntést hoznak. Ennek egyik 

formája, amikor egy pár hosszú, sokéves ismeretség után sem képes továbblépni, nem tudnak 

elköteleződni, hanem valamilyen külső-belső bizonyosságra várnak. A kapcsolat ilyenkor 

megreked és gyakran szakítás a vége, hiszen az emberi kapcsolatok dinamikája is a fejlődésre 

és egyensúlyra törekszik. Nem lehet a végtelenségig fenntartani egy bizonytalan helyzetet, 

ahol minden megvan, csak a döntés hiányzik. 

A halogatásnak egy másik formája lehet az élettársi kapcsolat is, amelynek során két ember 

„kipróbálja” egymást, ami logikus érvelésnek tűnik. Ám az ilyen elköteleződés nélküli 

együttélés előbb-utóbb azt jelenti mind a pár, mind a környezet számára, hogy összetartoznak 

– anélkül, hogy ezt tudatosan eldöntötték volna. Tehát a „próbaidőszak”-ból nagyon könnyen 

belecsúsznak egy közös, döntés nélküli instabil élettársi viszonyba.  

A következő kérdésről a következő számban olvashatnak. 

 

 

Fókuszban a házasság 
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