
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Lengyeltótiban jártunk! 
 

2021. szeptember   www.nyim.hu  VI. évfolyam VIII.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 

 

Iskola-

óvodakezdési 

támogatás   2.oldal 

 

Programajánló  

3.oldal        3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Bűnmegelőzési 

tanácsok     4.oldal 

 

2021. szeptember 11- én településünk részt vett a II. SOMOGY MEGYEI 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁRON. Büszkén mondhatjuk, hogy 

a megyei kiállítás újabb sikereket és elismerést hozott a településünknek. Az az 

értékteremtő tevékenység, amit a közfoglalkoztatásban résztvevők végeznek nem csak 

erkölcsi, de közvetve anyagi hasznot is hoz a településünknek.  

A kiállításon Nyim nagy létszámmal képviseltette magát.  Ennek egyik oka az volt, hogy a 

közfoglalkoztatásban részvevők ne csak a munkában, hanem egy kicsit kimozdulva, közös 

programban és szórakozásban is együtt legyenek. 

Elmondhatjuk, hogy településünk sok elismerést kapott az egész nap folyamán. Többek 

között Babodiné Csik Beáta 3 helyezést ért el a diós sütemény sütő versenyben, oklevelet 

kaptunk a rendezvényen való részvételért is. 

Mindenképpen meg kell említenünk azokat, akik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak és 

újra jó hírét vitték településünknek, mindennapi munkájuk és a rendezvényen való 

részvételükkel: 

Babodiné Csik Beáta 

Kanalas Zoltán 

Tóth Attiláné (Anita) 

Kanalas Zoltánné (Marika) 

Magyar Mária (Marcsi) 

Tardi László (Surda) 

Nagy Tibor (Kopasz), aki nem tudott részt venni a rendezvényen, de a közfoglalkoztatott 

csapat tagja 

Gratulálok az elért eredményekért és mindenkinek köszönöm a részvételt! 

Pistár Péter polgármester 

 

A kiállításról készült összefoglaló a Lengyeltóti VTV Youtube oldalán visszanézhető 

Lengyeltóti Városi TV - 2021. szeptember 13. - YouTube 

 

http://www.nyim.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=tkLoecJk5uo
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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- Találkozás 

 Ha valaki úgy beszél meg találkozót, 

hogy körülbelüli időpontot ad meg, 

akkor az azt jelenti, hogy 5-10 perc 

eltérés lehet az érkezésben. Ez általában 

lazább, családi vagy baráti 

kapcsolatoknál működhet jól, hivatalos 

találkozóknál igyekezzünk pontos 

időpontot egyeztetni, a későbbi 

félreértések elkerülése érdekében.  

Ha pontos időpontban egyezünk meg 

valakivel, akkor azt mindig be kell 

tartani.  

A késés nem vet jó fényt ránk, ráadásul 

egy nagyon értékes dolgot veszünk el a 

másiktól, amit soha nem kap vissza: az 

időt.  

Ha valaki arról lesz ismert, hogy mindig 

késik, akkor megbízhatatlanná válik.  

Munkahelyen meg rossz kollégának 

fogják tartani a folyton későt.  

Ha valami történik velünk az úton, akkor 

oda kell szólni a mobilon, hogy nem 

tudunk időben érkezni. 

A hivatalos tárgyalást mindig a fogadó 

fél fejezi be, ezt érdemes tudnunk például 

egy állásinterjú kapcsán is. 

Apropó, állásinterjú: a késés itt a 

legelemibb hiba. A pontosság ugyanakkor 

éppen az ellenkezője, hiszen több dolgot is 

jelez: fontos számunkra a találkozó, 

megbízhatóak vagyunk, és komolyan 

vesszük a másik felet.  

A vendéglátásnál is fontos szabályok 

vonatkoznak a vendéglátóra, és a vendégre 

egyaránt. Vendéglátóként elemi 

udvariasság, hogy a vendéget ne 

várakoztassuk meg. 

Vendégként természetesen pontosan kell 

érkezni, inkább 2-3 perccel korábban. És 

ha már vendégség: mindig figyelnünk kell 

a vendéglátó jelzéseire.  

Nem illik senkit feltartani, illetve nem illik 

a vendégszeretettel visszaélni. Figyelnünk 

kell arra, hogy mikor kell távoznunk. 

 

Szeptember 30-ig igényelhető az iskola- és óvodakezdési támogatás 

 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!  
Budainé Vajk Ildikó jegyző 

Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra …(és 

egy kis protokoll) c. könyv 

 

 

"Viszlát, 

nyár!"  

A fotópályázatra 

beérkezett 

fotókból 

ablaktárlat nyílt 

a ságvári a 

művelődési ház 

ablakaiban 

(nagyterem, 

nyugdíjas klub 

valamint a 

könyvtár 

ablakai) 

mely szeptember 

21. (kedd) és 

szeptember 30. 

(csütörtök) 

között tekinthető 

majd meg. 

 

A fotókból 

készült virtuális 

tárlat szeptember 

21-től látható a 

művelődési ház 

Facebook 

oldalán, ahol 

nyimi 

pályaművekre 

is leadhatók a 

szavazatokat 
(bármelyik 

emoji jel 

szavazatot ér) 

szeptember 30-

án 12:00-ig! 

A legnépszerűbb 

fotó készítője 

külön 

ajándékban 

részesül!  

Lájkolásra fel! 

Művelődési Ház 

- Ságvár | 

Facebook 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.sagvar.hu/
http://www.or.njt.hu/
https://www.facebook.com/triccianamuvhaz
https://www.facebook.com/triccianamuvhaz
https://www.facebook.com/triccianamuvhaz
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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 

 

 
 

 

Szüreti mulatsággal és bállal búcsúztatjuk az őszt 
 

Hozzávalók  

 

2 fej cékla 

2 darab krumpli 

1 darab hagyma 

1 darab répa 

1 ujjnyi darab gyömbér 

fél darab citromhéj 

2 gerezd fokhagyma 

2 marék szárított erdei gomba 

4 evőkanál tejföl 

4 evőkanál friss kapor 

 

 

 

 
 

Lengyel levesek 

A lengyel konyha nagyon gazdag 

levesválasztékkal rendelkezik. Vannak 

persze húslevesek, különféle húsos és 

húsmentes céklalevesek az éttermek 

menüjén, de a legmegdöbbentőbb jelenség a 

talponállókban reggelire fogyasztott forró, 

sűrű leves. 

Elkészítés: 
 

A krumplit, a céklát és a répát megpucolom, 

megmosom. A gombát langyos vízbe 

áztatom. A hagymát felaprítom, és egy 

közepes lábos aljában, kis olajon 

megfonnyasztom. A zöldségeket apró 

kockákra vágom, és a hagymához adom. 

Felöntöm annyi vízzel, amennyi ujjnyi 

magason ellepi. Beleteszem a beáztatott 

gombát, a citromhéjat, a gyömbért és a 

fokhagymát is. Felforralom, majd alacsony 

lángon főzöm, míg minden zöldség puha 

nem lesz. Tejföllel és friss kaporral tálalom. 
          

 

 Jó étvágyat kívánunk! 
 

Receptajánló- LENGYEL CÉKLALEVES GOMBÁKKAL 

 

 

Az este folyamán tombolasorsolás is lesz, 

mely során értékes nyeremények találnak 

gazdára.  

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Nyim lakóinak adatik tudtára 

Hogy szüreti bál rendeztetik a kultúrházba! 

Fiatal seregünk egy évnek teltével, 

Nagyszüleink szokását ismét örömmel venné 

fel. 

Várunk mindenkit, ki ünnepelni kíván! 

Csendüljön a nóta, kezdődjék a tánc! 

 

 

 Itt van az ősz, és ezzel együtt a 

betakarítás és a szüret ideje.  

Idén is szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját a  

 

2021. október 16-án tartandó nyimi 

szüreti mulatságunkra.  
 

Délután a hagyományokhoz híven 15:00 

órától indul a felvonulás, melyre 

14:30-tól lehet gyülekezni a Kultúrház 

udvarán. Aki pedig a felvonulásra nem 

tud eljönni, várjon minket a kapuban! 

 

A vállalkozó szelleműek hagyományhoz 

illő maskarában is jöhetnek. 

A felvonulás után pedig egy kis zsíros 

kenyérrel kedveskedünk az 

érdeklődőknek. 

Este 20:00 órától Kultúrházban szüreti 

bál veszi kezdetét, melyre szintén 

várjuk a mulatni, táncolni vágyókat. 

A zenéről és a jó hangulatról Nagy Dávid 

– „Csiga”gondoskodik. 

Belépő: 600,- Ft. 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

NYUGDÍJAS 
TALÁLKOZÓRA 

 

Nyim Község 

Önkormányzata 

és a Nyimi 

Hagyományőrző 

és Kulturális 

Egyesület 

szeretettel 

meghív minden 

kedves 

Nyugdíjast a  

 

2021. október 

09-én 

szombaton  

14 órakor 
tartandó 

Nyugdíjas 

találkozóra 
a nyimi 

Kultúrházba! 

 

Szeretnénk 

megvendégelni 

Önöket kései 

ebéddel és víg 

talpalávalóval.  

A szerencséjét 

senki ne hagyja 

otthon, mert sok 

tombola vár 

kisorsolásra. 

Aki szeretne a 

találkozón részt 

venni, de 

segítségre van, 

szüksége a 

helyszínre 

érkezésre az 

jelezze az 

Önkormányzat 

felé, 

falugondnoki 

szolgálat 

keretében 

kisbusszal 

megoldható. 

Telefon: 

0670/773-3563 

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 

Református hírek: 

„Teremtés hete”; 

Ökumenikus 

Istentiszteletek: 

szeptember 27-én, 
hétfőn 18:00-tól a 

kiliti római katolikus 

templomban;  

szeptember 28-án, 

kedden 18:00-tól a 

ságvári római 

katolikus 

templomban. 

szeptember 29-én, 
szerdán 18:00-kor 

Rátonyi Róbert jazz 

zongorista művész 

koncertjére kerül sor a 

ságvári református 

templomban. A 

belépés díjtalan. 

október 16-án, 
szombaton délután 

családi napra kerül 

sor a kiliti 

Presbitérium 

szervezésében, a 

Kiliti Református 

Közösségi Házban 

(KRKH - Siófok, 

Asztalos utca 77/b). 

(A rendezvényen való 

részvétel ingyenes, 

azonban előzetes 

regisztrációhoz 

kötött! Részvételi 

szándékukat kérjük, 

október 10-ig jelezzék 

Horváth Józsefnél 

(+36-30-901-3501); 

vagy 

siofokiasztalos@gm

ail.com 
Katolikus szentmise 

időpontja 
 

2021.október 02-án 

17.00 óra 

 
 

Bűnmegelőzési tanácsok iskolásoknak és szülőknek 

Az iskolakezdés időszakában a gyerekek 

még nagyobb odafigyelést igényelnek, 

mint szünidőben,– hívja fel a figyelmet a 

rendőrség. 

Mire ügyeljünk? 
Mindig ugyanazon az útvonalon: A 

biztonságos közlekedés miatt is lényeges, 

hogy reggel az iskolába, és a tanítás után 

az iskolából hazafelé is mindig 

ugyanazon az útvonalon menjen haza a 

gyermekünk. A legjobb, ha szülőként 

elkísérjük néhányszor, elmondjuk neki, 

hogy mire figyeljen, milyen helyzetek 

várnak rá közben. Nemcsak ezért jó 

azonban, ha a gyerek mindig 

ugyanazokon az utcákon jár. Lehetőleg 

olyan útvonalat válasszunk a 

kisdiákoknak, amelyen kamerák figyelik 

az utcát, és nem kell elhagyatott 

településrészeken áthaladniuk.  

Technikai eszközök: Egyre több 

általános iskoláskorú gyermek használ 

mobiltelefont. Ha úgy döntenek, hogy a 

gyereknek mobilt vesznek, az olcsóbb 

készülékek mellett döntsenek, hiszen 

leeshet, eltörhet, ellophatják. Jellemzően 

a besurranó tolvajok, de sokszor maguk a 

diákok tulajdonítják el társaik értékeit, és 

a gyerekek az iskolán kívül is lopás 

áldozatai lehetnek. A gyerek könnyű 

célpont egy bűnöző számára. Minimális 

ellenállásra számít az, aki egy gyerekre 

támad. Hiába könnyű célpont azonban 

egy 8- 10 éves gyerek, ha semmije sincs, 

amit el lehetne venni tőle. A drága 

technikai eszköz és a védtelen gyerek 

együtt a legjobb rablócsalogató. Ne 

tüntesse fel címét kulcstartóján, és 

lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében 

található „biztos rejtekhelyre”(lábtörlő, 

villanyóraszekrény stb.)! 

Egyedül otthon: Gyerekeinkkel 

beszéljük meg, hogy kinek nyithatnak 

ajtót, mit mondjanak, ha telefonálnának 

vagy személyesen keresnének bennünket 

ismeretlenek. Megnyugtató, ha van egy 

megbízható szomszéd, vagy közelben 

lakó ismerős, akinél pótkulcsot 

hagyhatunk, és van kihez fordulni, amíg 

egyedül van otthon.  

 

hagyhatunk, és van kihez fordulni, amíg 

egyedül van otthon.  

Internet veszélyei: A felügyelet nélkül 

otthontartózkodó gyermek figyelmét fel kell 

hívni az Internet veszélyeire, a chat- és egyéb 

közösségi oldalak használatának szabályaira. 

Fontos, hogy idegeneknek SOHA ne adják 

meg a pontos nevüket, elérhetőségüket, 

személyes adataikat, ne küldjenek magukról 

vagy otthoni környezetükről fényképet és 

semmiképp ne beszéljen meg találkozót.  

Késések: Amikor megbeszéljük 

gyerekeinkkel, hogy tanítás vagy más esti 

program után értük megyünk, egyeztessük 

azt is, mit tegyenek, ha csak késve tudunk 

értük jönni!  

Idegenek: Nem árt emlékeztetni a 

gyerekeket arra, hogy ha az utcán idegen 

szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem 

pedig más indok alapján ne tartsanak velük, 

illetve ne fogadjanak el semmit. A gyerekek 

az iskola környékén találkozhatnak olyan 

idegenekkel, akik tablettákat, port, vagy 

édességet kínálnak nekik. Hívják fel a 

gyerekek figyelmét, hogy idegentől ne 

fogadjanak el semmit, akkor sem, ha ingyen 

kínálja, és nagyon csábítónak látszik. Ilyen 

esetekről pedig mindig számoljanak be a 

szüleiknek!  

Elérhetőség: Gondoskodjunk arról, hogy a 

gyerekeknél mindig ott legyen az 

elérhetőségünk.  

Iskolán belüli erőszak: Napjainkban egyre 

gyakoribb az iskolán belüli erőszak, vagyis 

amikor diákok társaikat, tanáraikat 

bántalmazzák. Tudatosítani kell a 

gyerekekben, hogy az erőszak egyetlen 

problémát sem old meg. Játékból, poénból 

vagy csak a „barátok” elismerésének kivívása 

miatt diáktársakat, tanárokat bántani, 

fájdalmat, sérülést okozni nem lehet, mert 

annak súlyos következményei lehetnek. Az 

iskolában tanulóhoz méltóan viselkedjen, 

tisztelje tanárait, társait, tartózkodjon az 

erőszak valamennyi megjelenési formájától.  

 

folytatjuk…. 
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