
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Augusztus 01-től igényelhető az iskola- és óvodakezdési támogatás 

2021. augusztus   www.nyim.hu  VI. évfolyam VI.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 

Virágos 

Magyarországért 

verseny   2.oldal 

Álláshirdetés 

              2. oldal 

Programajánló  

3.oldal        3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

EZ+AZ        

4.oldal       4.oldal 

Tisztelt Lakosság! 

 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 

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

 

2021. augusztus 1. és szeptember 30-a között 

ISKOLAKEZDÉSI és ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁS  

igényelhető az alábbi feltételek alapján: 

 igényelheti az a nyimi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező törvényes 

képviselő, aki 

 általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban 

részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik, VAGY 

 bölcsődés vagy óvodás korú gyermek tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és 

 akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a  

200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 

forintot. 

 A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. 

 

A kérelemhez mellékelni kell az óvodai/ bölcsődei/ iskolai jogviszonyról szóló igazolást, a 

gyermek és törvényes képviselőjének lakcímkártyáját és a jövedelemigazolásokat. 

A támogatás iránti kérelmeket a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8654 

Ságvár, Fő utca 16.) lehet benyújtani 2021. augusztus 1. és szeptember 30. közötti 

időszakban. 

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

honlapon és a Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint Nyim Község Önkormányzata 

irodájában (Nyim, Fő utca 65.). 

A települési támogatásokról szóló helyi rendelet a www.or.njt.hu honlapon megismerhető.  

 

További kérdés esetén forduljanak Hivatalunk ügyfélszolgálatához! 

 

Ságvár, 2021. augusztus 2. 

 

 
  

 

 

 

http://www.nyim.hu/
http://www.sagvar.hu/
http://www.or.njt.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- Virág ajándékozása 

 A virág ajándéknak számít, és 

viszonylag a leggyakoribb ajándékozási 

forma. Általános szabály, hogy ha 

egynemű a virág, akkor 11 szálig 

páratlan, 12-től páros számú szál 

ajándékozható. Vegyes virágnál nem 

számít, hány szálból áll a csokor. 

Virágot választva tudni kell, hogy vörös 

rózsát csak annak szabad adni, akivel 

erős érzelmi kötődésünk van. Az 

egzotikus virágok elég szexuális 

töltetűek, gondoljuk meg, hogy kit 

ajándékozunk meg velük. A fehér liliom 

a szűziesség jelképe. A cserepes virág 

tárgyi ajándék. Az asztali virágdísz 

tárgyalási asztalon nem lehet illatos. 

Fontos szabály, hogy virágot nem adunk 

át papírban és a celofán is papír!  

Tehát a virágok átadáskor maradjanak 

szabadon.  

A díszpapír (amely a virágok „nyelénél” 

van körültekerve) ilyen esetekben 

kivételt jelent. 

 

 

Más országokban más-más szokások 

vannak virágok ajándékozásánál. 

Érdekesség például, hogy nálunk a 

krizantém temetői virág, Nagy-

Britanniában azonban teljesen normális, 

hétköznapi virág. Az oroszoknál pedig 

páros számú fehér rózsacsokrot temetésre 

illik vinni. 

 
 

Nálunk is járt a Virágos Magyarországért verseny zsűrije  

Kedves nyimi lakosok és 

ingatlantulajdonosok! Évek óta készülünk rá, 

hogy településünket benevezzük a Virágos 

Magyarország települési versenyre. A 

verseny célja a kulturált és vonzó 

településkép kialakítása, a fenntartható 

fejlődés szempontjainak következetes 

alkalmazása, a településen élők 

összefogásának ösztönzése, életminőségük 

javítása, a környezettudatos gondolkodás és 

szemlélet erősítése, valamint a természeti és 

az épített örökség megőrzése és gyarapítása. 

Mint az a verseny meghatározott céljaiból is 

kiderül, nem csupán az Önkormányzat által 

fenntartott közterületek jelentik a fő célpontot 

az értékelés során, hanem a településkép 

kialakítása, amelyben természetesen a magán 

ingatlanok megjelenése is kiemelkedő 

szerepet játszik. Külön hálásak vagyunk 

mindazoknak az ingatlantulajdonosoknak, 

akik rendben tartják ingatlanjaikat, ingatlanok 

előtti közterületeinket, gondozzák, ápolják 

zöldfelületeiket, virágossá, rendezetté, 

esztétikussá téve ezzel a környezetünket, 
emelve ezzel a Nyimről kialakuló 
véleményt. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
hozzánk betérő látogatók, vendégek, a 

környékbeli településen élők egyre inkább  

különleges ékszerdobozként gondolnak 

településünkre.  Felnéznek ránk, bármennyire 

is kicsi közösség vagyunk, de ebben a kicsi 

közösségben akkora erő lakozik, hogy 

hegyeket tudunk megmozgatni. Vigyázzunk 

ezekre a kincseinkre! 

Egyúttal felhívással élnénk mindazon 

ingatlantulajdonosok felé, akik 

ingatlankarbantartási kötelezettségeiket 

elmulasztották az elmúlt évek során, és mind 

az ingatlanok előtti, árkokat, közterületeket 

saját ingatlanjaikat hagyták elgazosodni, hogy 

ha nem is szeretnének részesei lenni ennek a 

csodának, amit a közösség ereje ad, legalább a 

törvényi kötelezettségeiknek tegyenek eleget. 

Kérjük, hogy legalább legyenek tisztelettel 

mindazok felé, akik számára fontos a 

településünk megítélése, akik számára fontos a 

környezetünk rendezettsége és ezért sokat is 

tesznek, ennek érdekében munkálkodnak. A 

Virágos Magyarország verseny kapcsán 

szakmai zsűri érkezett településünkre, akik 

reményeink szerint jó véleménnyel távoztak 

tőlünk. Itt megragadva az alkalmat külön 

köszönjük a Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület tagjainak, hogy ez 

alkalomból a ligetet még esztétikusabbá, 

elragadóbbá tették. 

 

  

 

 

Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra …(és 

egy kis protokoll) c. könyv 

 

 

ÁLLÁS-
HIRDETÉS 
 

A Ságvári 

Szilády Áron 

Általános Iskola 

és AMI lelkes 

csapatába keres 

pedagógus 

kollégát 

 
MATEMETIKA 

SZAKOS 

TANÁR  
munkakörbe 

 

Előnyt jelent: 
angol 

nyelv/fizika/ 

informatika 

szak. 

 

 

További 

információ: 
84/380-018; 

email: 

szilady.sagvar@

gmail.com 

cím: 

8654 Ságvár,  

Petőfi S. utca 13. 

 

 

 
 

 

Bővebben az 

iskoláról a 

honlapon 

tájékozódhatnak 

 
 

 

Ságvári Szilády 

Áron Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

(sziladysagvar.hu) 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
mailto:szilady.sagvar@gmail.com
mailto:szilady.sagvar@gmail.com
http://www.sziladysagvar.hu/
http://www.sziladysagvar.hu/
http://www.sziladysagvar.hu/
http://www.sziladysagvar.hu/
http://www.sziladysagvar.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 

 

 
 

 

Sport- és családi napot tartottunk Nyimben 
 
 

Hozzávalók 4 személyre: 
Töltelékhez: 

600 g főzni való krumpli 

50 g vaj 

200 g füstölt sajt 

1 fej vöröshagyma 

1 gerezd fokhagyma 

olaj, só, bors, frissen reszelt szerecsendió 

A tésztához 

300 g liszt 

1 db tojás (M-es) 

150 ml langyos víz 

1 csipet só, liszt a nyújtáshoz 

A tálaláshoz 

2 ek vaj 

150 g kockázott bacon 

150 g tejföl 

1 csokor snidling (kicsi) 

 
 

Elkészítés: 

A töltelékhez meghámozzuk a krumplit, kisebb 

kockákra vágjuk és sós vízben puhára főzzük. Amíg a 

krumpli rotyog, a hagymát és a fokhagymát is apróra 

vágjuk, majd kevés olajon, közepes lángon, kb. 10 

perc alatt aranybarnára pirítjuk. Ha megfőtt a 

krumpli, leszűrjük, és a vajjal, valamint a pirított 

hagymával krémesre törjük. Sóval, borssal és 

szerecsendióval ízesítjük. 

A tésztához a langyos vízbe beleütjük a tojást és 

kicsit összekeverjük. Ezt a mixet 2-3 adagban a 

liszthez keverjük, hozzáadjuk a sót, majd 

összegyúrjuk a tésztát. Ha szép simára gyúrtuk, 10 

percig pihentetjük. Kis lyukú reszelőn lereszeljük a 

sajtot és a krumplipüréhez keverjük. A tésztát 2-3 

mm vastagságúra nyújtjuk és egy kb. 8 cm átmérőjű 

pogácsaszaggatóval korongokat szúrunk ki belőle. A 

kihűlt krumplipüréből a korongok közepére 

halmozunk 1-1 evőkanálnyit, majd óvatosan, de 

alaposan összecsípjük a tészta két oldalát a töltelék 

körül. Sós, lobogó vízben 3-4 percig főzzük a 

batyukat. Amíg a pierogi kisebb adagokban fő, egy 

serpenyőben alaposan megpirítjuk a kockázott bacont, 

majd félretesszük. A megfőtt, lecsepegtetett batyukat 

forró vajban megpirítjuk és egy jó nagy adag tejföllel, 

snidlinggel és az elmaradhatatlan pirított baconnel 

tálaljuk.            Jó étvágyat kívánunk! 
 

Receptajánló- füstölt sajtos pierogi- lengyel étel 
 

 

 

 

 

 

…” 

 

 

Délután a kugli szerelmesei is megmérettették 

magukat, és azok is találhattak maguknak 

elfoglaltságot, akik nem versenyezni, csak 

sportolni szerettek volna. A délutáni motoros 

kaszkadőr bemutató volt a nap egyik 

leglátványosabb produkciója, de a sörivó verseny is 

hatalmas nézőközönséget vonzott. Mindeközben 

javában zajlott a főzőverseny is, összesen hét 

nevező csapat kondérjában készültek az ételek. A 

koraesti eredményhirdetés hatalmas díjesővel 

zárult, ezúttal csak a legjobbakat megemlítve: a 

fociversenyen a Bajnokok csapata bizonyult 

legjobbnak, a petanque versenyt a Babodiné Csik 

Beáta – Tóth Attiláné páros nyerte, míg a legjobb 

dobó ezúttal Babodi Györgyné lett. A futóverseny 

legjobbjai Turbucz Barnabás, Turbucz Bertalan és 

Jávor Gellért lettek. A kugliversenyt a Bodó 

Tamás-Palcsó Péter páros nyerte, a sörivó verseny 

hőse pedig Zsirai Gergely lett, míg az ételek 

versenyén a Kanalas-team által készített halászlé 

bizonyult a legfinomabbnak. Az eredményhirdetés 

után kezdetét vette a hajnalig tartó utcabál, melyen 

az Ikarusz zenekar húzta a talpalávalót. Egy igazán 

vidám, családias rendezvényt zártunk idén, és 

minden egyes támogatónak, segítőnek nagyon 

köszönjük, hogy ez az alkalom így létrejöhetett.  

A fotógaléria az önkormányzati facebook oldalon 

lapozható át. 

 

 

 

 Az önkormányzati képviselő-testület az elmúlt 

egy év hatására idén nyáron egy falunapnál 

kisebb, mégis nívós és a falubeliek számára 

vonzó közösségi sportrendezvény szervezésére 

és lebonyolítására vállalkozott. Az EFOP-

1.5.2-16-2017-00006„Közösen a jövőnkért – 

komplex program a humán  közszolgáltatások 

fejlesztésére Siófok térségében” elnevezésű 

projekt keretében sikerült olyan kulturális 

programok lebonyolításához szükséges 

eszközökhöz, illetve olyan minőségi 

sporteszközökhöz jutnunk, amelyet sok 

nagyobb település sem tudhat magáénak. Ezek 

a teljesség igénye nélkül: rendezvény sátrak, 

sörpad-garnitúrák, összecsukható asztalok, 

székek, mikrofonszett, focikapuk, kosárpalánk, 

labdák, kugli bábuk és golyók, trambulin, 

kültéri pingpongasztalok, petanque-készlet stb. 

Ezek az eszközök már az önkormányzat 

tulajdonát képezik, és ez a sportnap remek 

alkalmat nyújtott a kipróbálásukra. Ugyan 

kisebb rendezvényben gondolkodtunk, a 

falubeliek megvendégelése így sem 

maradhatott el. Már reggel korán négy 

bográcsban rotyogott a résztvevőknek szánt 

ebéd és sorban kezdetüket vették a 

sportversenyek is. Először a foci, majd a 

petanque verseny, később pedig a futóverseny 

izzasztotta meg a vállalkozó kedvű versenyzőket. 

 

ADOK-VESZEK 

Nyim 

 

Eladásra kínálom 

Nyimben egy 

1250 m2 -en lévő 

(belterület) szőlő 

-pincével 

,gyümölcsössel, 

telekmegosztással 

mivel az ingatlan 

2500 m2. 

Nem közművesített! 

 

Érdeklődni Németh 

Tündénél lehet a 

84/310-049 

telefonszámon 

 

 
 

*** 
Eladásra kínálom a 

Siófoktól 15 km-re 

Nyimben található 

2500 m2-en található 

ingatlant, melyen 

egy 60 m2-es családi 

ház,garázs,mellék-

épületek+szőlő-

pincével található. 
GAZDÁLKODÁSRA 
kiválóan alkalmas. 

Víz,villany,gáz,inter-

net,vezetékes 

telefon,műholdas tv 

bevezetve.10 éve 

tető csere,5 éve 4 

nagy ablak 

műanyagra cserélve 

és a fürdő is fel lett 

újítva. A fűtés gáz-

központi +kandalló. 

A szennyvíz 

elvezetést egyéni 

szennyvíz tisztító 

berendezés 

biztosítja. 

 Iár:28 000 000 Ft. 

Érdeklődni  

84/310-049 számon 

lehet 

 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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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 Étkezési díjhátralékok rendezése 

Református hírek: 

~ az új tanév 

harmadik, illetve 

negyedik hetétől fogva 
megkezdődik a 

fakultatív 

hittanoktatás…  

A konfirmációi 

előkészítő alkalmaira 

ettől a tanévtől kezdve a 

12-13. életévüket 

betöltötteket várjuk, 

tehát 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!)]  

~ szeptember 11-én, 

szombaton 1700-tól (az 

Ars Sacra fesztivál és a 

Nyitott Templomok 

Napja/Éje 

rendezvénysorozat 

keretében) koncertet ad 

hazánk egyik 

legismertebb keresztyén 

énekes-zeneszerzője, 

Pintér Béla, a ságvári 

református 

templomban.  

~ a „Teremtés hetét” 

(minden bizonnyal) 

szeptember 26. és 

október 3. közötti 

nyolcadban ünnepeljük 

(ökumenikus 

istentiszteleteket 

Ságváron, Kilitin (és 

Nyimben) fogunk 

tartani. 

Katolikus hírek: 
Szeptember 4.én  

11:00-kor mise lesz 

Nyimben, ugyanezen a 

napon templomok 

éjszakája 19:00 órától 

kiliti katolikus  

templomban.  
 

 

 

 

Közös mozizáson vettek részt a nyimi gyerekek  

 

 

Augusztus 2-ától a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról és az 

anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosítása hatályba lépett, így ha valaki kéri, a 

jövőben már nemcsak a születési helyét, hanem a származási helyét is feltüntetik a 

személyazonosító igazolványában. Az eljárás ingyenes, külön kell kérelmezni, azaz nem 

kötelező. Vagyis, ha valaki nyimi lakos és a siófoki kórházban születik meg a gyermeke, ez 

esetben a szülők kérhetik, hogy Nyim is jelenjen meg a személyigazolványon származási 

helyként. 

Változás az anyakönyvi eljárásban 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata

