
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe 

2021. június      www.nyim.hu  VI. évfolyam IV.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 

Illemtan    2.oldal 

Gyereknapon 

túráztunk  

2.oldal 

 

Programajánló  

3.oldal        3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Időskorúak 

támogatása       

4.oldal       4.oldal 

A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította az erdők avar rétegét 

ami meglepően gyorsan terjedő felszíni tüzek és ebből percek alatt fejlődő koronatüzek 

kialakulásához vezethet. Az erdők és a testi épség védelmében  

2021. június 24-től  életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, 

hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 

százalékát emberi mulasztás okozza. 

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak 

fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá.  

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő 

erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített 

tűzrakó-helyeken is. 

Kérik, sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt 

cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek.   

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken 

kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása, amelyekről bővebben ebben az alábbi 

cikkben olvashatnak: 

https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere.  

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és 

a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az 

érdeklődők.  

A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott 

napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív 

tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével 

pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket. 

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást 

előzhetünk meg. Vigyázzunk magunkra és a környezetünkre is! 

 

 

http://www.nyim.hu/
https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere
http://www.erdotuz.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/
http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.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- a telefonállás illemszabályai 

 A telefonos kommunikáció első jele, 

hogy a telefon elkezd csörögni. A 

hívónak és a hívott félnek sem árt tudni 

a szabályokat, hogy ne tűnjünk 

udvariatlannak egy telefonbeszélgetés 

alkalmával. Európai szokások szerint 

legalább a harmadik csengetésre illik 

felvenni a telefont. Aki felveszi, 

beazonosítja magát: vagy a nevét 

mondja, esetleg a telefonszámot, 

munkahelyen a munkahely nevét. Aki 

telefonál, mindig köszön és 

bemutatkozik. Akinek visszahívást 

ígérünk, azt vissza is kell hívni! 

Aki üzenetet vesz át valaki részére, 

mondja meg a nevét, ezzel biztosítja az 

illetőt, hogy tényleg átadja majd az 

üzenetet. Az üzenetet mindig 

személyesen adjuk át, így biztosan célba 

jut majd. Ha tárgyalunk valakivel és 

közben csöng a telefon, ne ugorjunk fel 

azonnal, várhatunk az ötödik 

csengetésig. Addig fejezzük be a 

mondatot, és elnézést kérve a telefonhoz 

lépünk. Ilyenkor a másik félnek illik 

kimenni, nem lehet tanúja olyan 

kommunikációnak, amiben semmi 

szerepe nincs. A 

telefonáló engedheti meg, hogy bent 

maradjunk. Ilyenkor kerüljük a 

szemkontaktust, és a 

telefonbeszélgetésbe se szóljunk bele. 

Ha telefonbeszélgetés közben a másik 

telefonunk megszólal, 

az első fontosabb, ott egy kis türelmet 

kérünk, a másodikba beleszólunk, 

esetleg visszahívást kérünk, 

vagy biztosítjuk, hogy mi hívjuk vissza 

a hívót a másik beszélgetés lezárását 

követően. A 

telefonbeszélgetést a hívó fél fejezi be. 

Amennyiben ez nem kivárható és 

valóban feltart bennünket, 

kulturáltan, kedvesen fejezzük be a 

beszélgetést. A mobiltelefonos 

illemszabályokkal a következő 

fejezetben külön foglalkozunk majd. 

 

     

   

 

 

kommunikációnak, amiben semmi szerepe 

nincs. A telefonáló engedheti meg, hogy 

bent maradjunk. Ilyenkor kerüljük a 

szemkontaktust, és a telefonbeszélgetésbe 

se szóljunk bele. Ha telefonbeszélgetés 

közben a másik telefonunk megszólal, az 

első fontosabb, ott egy kis türelmet 

kérünk, a másodikba beleszólunk, esetleg 

visszahívást kérünk, vagy biztosítjuk, 

hogy mi hívjuk vissza a hívót a másik 

beszélgetés lezárását követően.  

A telefonbeszélgetést a hívó fél fejezi be. 

Amennyiben ez nem kivárható és valóban 

feltart bennünket, kulturáltan, kedvesen 

fejezzük be a beszélgetést.  

A mobiltelefonos illemszabályokkal a 

következő fejezetben külön foglalkozunk 

majd. 

 

.  

 

A Gyereknapot túrázással töltöttük  

Nagy napra virradtunk május 29-én. 

Hosszú idő után végre - rendhagyó 

formában ugyan - de alkalmunk nyílt 

megtartani a gyermeknapot. Az 

eseményre sokan jelentkeztek, 

gyermekek-felnőttek egyaránt, így reggel 

fél kilenckor a Játszótéren gyülekezett 

kalandvágyó csapatunk. A korábbiakkal 

ellentétben idén túrát szerveztünk 

melynek egyik állomása a Kási vár volt. 

Ezt követően tovább folytattuk utunkat a 

Békás tótól nem messze található 

tisztásig. Itt szalonnasütő és egy hatalmas 

fedett pihenő/szaletli található, mely 

tökéletes helyszíne volt programunk 

végső állomásának. A gyerekek segítettek 

a fahordásban, a tűzrakásban, majd a 

szalonnasütésben is nagy örömmel vettek 

részt. Miután mindenki jóllakott, kedvére 

játszott és kipihente az út fáradalmait, 

visszaindultunk a faluba: a gyerekek 

ezúttal a traktor pótkocsiján utaztak, 

amelyet szintén nagyon élveztek.  

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/ 

 

A nap záró pillanata pedig a visszaérkezés 

után elfogyasztott fagyi volt, melyet 

ezúton is nagyon köszönünk a 

felajánlónak. A rendezvény Nyim Község 

Önkormányzatának támogatásával jött 

létre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:  

Görög Ibolya- 

Viselkedéskult

úra …(és egy 

kis protokoll) 

c. könyv 

 

 

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 

 

 
 

 

 Programajánló- Sport és családi nap Nyimben 
 
 

Hozzávalók 4 személyre: 

 

50 dkg csirkemell 

2 evőkanál olívaolaj 

2 evőkanál citromlé 

1 kávéskanál szárított oregánó 

1 gerezd fokhagyma 

só 

bors 

grill nyárs a sütéshez 

vegyes zöldsaláta pita tálaláshoz 
 

 

 
 

Míg mi a csirkenyársra többnyire zöldséget is 

tűzünk, addig a görögök csak kellemesen 

fűszerezett húst tesznek rá. Van, aki báránnyal, 

más csirkével készíti.  

A souvlakihoz jól illik a tzatziki, a görög 

saláta, de pitát is kínálhatunk hozzá. 

 

Elkészítés: 

A csirkemellet mossuk meg, törölgessük le 

róla a nedvességet, majd vágjuk fel körülbelül 

három centis kockákra. A citromlevet keverjük 

össze olívaolajjal, borssal, zúzott 

fokhagymával, oregánóval, majd kenjük be 

vele a húst, és lefedve pácoljuk legalább egy 

órán át a hűtőben.  

Pihentetés után szedjük ki a fűszeres 

keverékből, sózzuk meg a csirkét, és tűzdeljük 

vízbe áztatott nyársra. Grillen ugyanúgy 

percek alatt elkészül, mint kevés olajban, 

serpenyőben sütve. Fontos, hogy közben 

többször forgassuk meg. Tálaláskor 

díszíthetjük citromszeletekkel.  
Jó étvágyat kívánunk! 

 

 

 

 

Receptajánló- Souvlaki- görög nyárs 

 
 

 
 

 

…” 

 

 

 

 

 

 Az elmúlt több mint egy év teljesen 

átírta a helyi rendezvények 

szervezésének körülményeit is. Tavaly a 

falunap nem került megtartásra, és idén a 

bizonytalan helyzet miatt a képviselő 

testület úgy döntött, hogy ezúttal sem 

falunapot szervez.  

Így 2021. július utolsó szombatján, 

azaz július 31-én  

 

Sport és családi nap kerül 

megrendezésre. 
Az egésznapos eseményen a következő 

programok lesznek a teljesség igénye 

nélkül: foci, petanque verseny, 

futóverseny, kugli verseny, motoros 

bemutató, sörivó verseny, főzőverseny. A 

kisebbeket délután ugrálóvár várja, 

valamint nem versenyszerűen, de lehet 

majd pingpongozni, kosarazni, 

csocsózni. A falu lakosait ezúttal is 

megvendégeljük ebédkor egy tál 

gulyáslevesre, valamint este utcabállal 

zárjuk a rendezvényt. A részletes 

programot majd a későbbiekben tesszük 

közzé. A műsorváltozás jogát 

fenntartjuk. 

 

Lazítások 
várhatók a 

járványügyi 
védekezésben 

A június 24-i 

Kormányinfón 

Gulyás Gergely 

Miniszterelnök-

séget vezető 

miniszter 

bejelentette, hogy 

5,5 millió 

beoltottnál újabb 

lazításra 

számíthatunk a 

járvány elleni 

védekezésben. 

Melyek ezek? 

 

*a belső terekben 

sem lesz kötelező 

a maszkviselés,  

 

*a védettségi 

igazolvány 

hatáskörét is 

lecsökkentik:  

 

*a szállodákban, 

éttermekben, 

fürdőkben és a 

strandokon nem,  
a tömegrendezvé-

nyeken, a 

sportrendezvénye-

ken, a koncerteken 

és az éjszakai 

zenés 

szórakozóhelyeken 

viszont kell majd 

a plasztikkártya. 
 

*Július elsejétől az 

uniós 

vakcinaútlevél, 

zöldkártya 

Magyarországon is 

elérhetővé válik. 

  

*Ismét megszűnt a 

határellenőrzés a 

schengeni 

határokon. 

 
 

 

 

 

 

 

A fotók korábbi 

rendezvényeinken készültek 
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www.nyim.hu Már lehet spárga- és gyógynövény-ültetvény telepítésre pályázni 

 

Egyházi Hírek 
 

Református hírek: 

Július 31-én 

tervezünk egy 

kirándulást a 

Bakonyban;  

illetve 10-én egy 

centenáriumi 

megemlékezést a 

siófoki Jókai 

parkban 

További részletek a 

gyülekezet FB 

oldalán 

Katolikus egyházi 

hírek 

 
 

2021.07.03-án 

Keresztelőt 

tartanak 11.00. 

órai kezdettel. 

 

A szentmise 

időpontja: 

2021.07.03. 

18:00 óra 

 

Július 17- én  

 ( szombaton) 

templomunkban 

házasságot köt 

Pistár Ilona Berta 

és 

János Ábel. 

 

Az esküvő 

 16:30 órakor 

kezdődik. 

 

 

 

 

 

Időskorúak támogatása 

A Nébih szakemberei összegyűjtötték az ültetvénytelepítés és 

gyógynövénytermesztés támogatásra megjelent Széchenyi 2020 pályázat 

benyújtásához a spárga- és gyógynövény szaporítóanyagokról és igazolásokról 

szóló legfontosabb tudnivalókat, a teljesség igénye nélkül. 

Az összeállításban a szakértők olyan praktikus információkat emeltek ki, mint például, 

a spárga telepítéséhez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel és a 

telepítendő fajtának szerepelnie kell a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió 

valamely tagállamának fajtajegyzékében. A gyógynövények tekintetében 

meghatározott tőszámú/sortávú ültetvények telepítéséhez adható támogatás. 

Továbbá, hogy a gyógynövényeknek egy nagyon kis része tartozik csak a zöldség 

rendelet hatálya alá. Mindössze azon gyógynövény fajokra és fajtáira terjed ki, amelyek 

megtalálhatók a Zöldség-, Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzék 2020 című 

kiadványban. A teljes cikk a szaporító és ültetvényanyag oldalon olvasható.  

Tisztelt Lakosság! 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról 

szóló 12/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete alapján az idei évben  

2021. július 1. és augusztus 31-e 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 2021. július 1. és augusztus 31. közötti 

időszakban.  

 

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető az a www.sagvar.hu 

honlapon, a Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint Nyim Község Önkormányzata 

irodájában (Nyim, Fő utca 65.) munkaidőben 08:00-12:00 óráig. Segítséget és 

felvilágosítást itt is kaphatnak. A települési támogatásokról szóló helyi rendelet a 

www.njt.hu honlapon megismerhető.  

 

További kérdés esetén forduljanak a Hivatal ügyfélszolgálatához. 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://portal.nebih.gov.hu/-/nemzeti-fajtajegyzekek
https://portal.nebih.gov.hu/-/palyazati-tippek-sparga-es-gyogynoveny-ultetveny-telepitesehez

