
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Ügyintézési szabályok a Ságvári Önkormányzati Hivatalban 

2021.november  www.nyim.hu  VI. évfolyam X. 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 

 

Fűtési támogatás   

2.oldal 

 

Férfinapi bál 

beszámoló   

3.oldal        3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Adventi koszorú 

története     4.oldal 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban 

ügyfeleink és ügyintézőink egészségének megóvása, valamint a folyamatos és zavartalan 

ügyfélfogadás biztosítása érdekében az ügyfélfogadás során az alábbi szabályok betartása 

kötelező !!! 

1. A Hivatalba való belépéskor és a Hivatalban való tartózkodás ideje alatt az orrot és szájat 

eltakaró szájmaszk használata kötelező! 

2. A Hivatalba történő belépést követően fertőtlenítse le kezét a kihelyezett 

kézfertőtlenítővel! 

3. A kizárólag személyesen intézhető ügyek esetében telefonon időpontot kell kérni az 

illetékes ügyintézőtől. 

Amennyiben lehetséges kerüljék a személyes jelenlétet igénylő ügyintézést. Tájékoztatás és 

felvilágosítás kérése céljából keressék ügyfélszolgálatunkat és ügyintézőinket telefon vagy 

e-mail útján. 

Amely ügyfajták esetében lehetséges, használják az elektronikus ügyintézést. 

Elektronikus ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Elektronikus kérelem benyújtása: https://epapir.gov.hu 

4. Ügyfélfogadási helyszíneken egyidejűleg 1 ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat az 

eseteket, amikor ennek ellenkezőjét az ügy indokolja. 

 

5. A Hivatal épületében az ügyintézőktől és egymástól is kérjük, hogy tartsanak 1,5 méter 

távolságot. 

Vigyázzunk magunkra, és egymásra Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

 

Budainé Vajk Ildikó jegyző 
 

 

Álláshirdetés 

 

 

 

Ságvár Község Önkormányzata 

megbízható, mezőgazdasági tapasztalattal rendelkező 

GÉPKEZELŐ KARBANTARTÓ munkatársat keres. 

A jelentkezés határideje 2021. december 15. (szerda) 

 

Az állás a beérkező pályázatok elbírálását követően 2022. január 02-től betölthető! 

A munkakörrel kapcsolatos további kérdéseivel keresse Kecskés Gábor polgármestert 

a 

 +36-20/440-4389 telefonszámon. 

http://www.nyim.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://epapir.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- Orvosnál 

 Ha úgy érkeznek, hogy vannak várakozók, - 

és miért is ne úgy lenne, ki érkezett már 

elsőnek? – Akkor kérdezzék meg, ki után 

következnek. Az orvosra várva lehet 

beszélgetni a többi várakozóval, de nem 

kötelezően a betegség az egyetlen téma. 

Legjobb, ha viszünk magunkkal újságot, 

vagy könyvet, olvasgatva hamarabb telik az 

idő. (A mobiltelefonozás nem a legjobb 

választás.) Orvoshoz, fogorvoshoz indulva 

ne feledkezhetünk meg az alapvető 

higiéniáról sem.  

 

A megjelenésünk itt legalább olyan fontos, 

(ha nem fontosabb!) mint bármilyen 

hivatalos helyen. Ne feledjük azt sem, hogy 

itt a testünk vizsgálata zajlik, meg kell 

tisztelnünk az egészségügyiek munkáját az 

ápolt külsőnkkel.  

A rendelőbe belépve illik köszönni. Várjuk 

meg, amíg az orvos leültet bennünket. 

Akkor és addig vetkőzzünk, amíg az orvos 

kéri. Ha számítunk rá, hogy derékig 

legalább vetkőzni kell, eleve elöl gombolós 

inget/blúzt vegyünk fel. Ne használjunk túl 

erős illatszert!  

Fogorvosnál a megfelelő szájhigiénia 

mellett nagyon fontos, hogy vigyünk 

magunkkal zsebkendőt.  

 

Ez a kis „csodakellék” több funkciót is ellát, 

hiszen egyrészt öblögetés után meg tudjuk 

törölni a szájunkat, valamint tudunk valamibe 

„kapaszkodni” nagy izgalmunkban.  

 

Ne felejtsük el a veszélyhelyzeti szabályok 

betartását se! Egészségügyi intézményekbe 

belépve kötelező az orrot-szájat eltakaró 

maszk használata! Nem kizárólag azért mert a 

kormányrendelet ezt kötelezővé tette, hanem 

azért is mert így védjük embertársainkat, 

orvosainkat, és a többi beteget. 

 

 
 

A fűtési támogatást december 10-ig kérhető 

 Nyim Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2019. (VII. 17.) önkormányzati 

rendelete alapján pénzbeli ellátásként fűtési 

támogatást nyújt annak a Nyim község 

közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személynek, 

akinek: 

 * családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő 

esetében a 250 000 forintot.  

 

 *A fűtési támogatás iránti kérelmet tárgyév 

október 1-től március 15-ig terjedő időszakban 

lehet benyújtani. 2021. évben történő 

kifizetéshez december 10. (péntek) napjáig 

nyújtható be a kérelem.  Egy évben csak 

egyszer igényelhető a támogatás. A kérelemhez 

mellékelni kell a jövedelemigazolásokat. 

 

 *A fűtési támogatás ugyanazon lakott 

ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül az ingatlanban élő személyek és 

háztartások számától. 

*A támogatás összege a kérelmet benyújtók 

számától függően ingatlanonként maximum  

30 000 forint.  

 

 

*Nem részesülhet fűtési támogatásban az a 

kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült 

rendkívüli eseti támogatásban fűtési célú 

közüzemi díjtartozásra, vagy tüzelőanyag 

vásárlásra hivatkozva, aki rendszeres 

lakásfenntartási támogatásban részesül a 

gázfogyasztási díj tekintetében, illetve aki a 

tárgyévben szociális tűzifa támogatásban 

részesült. 
*A fűtési támogatás iránti kérelmet 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 támogatásra A jogosult a támogatás iránti igényét 2021. év 

december 10. napjáig nyújthatja be a Ságvári 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a hivatal által 

rendszeresített formanyomtatványon. Az 

igénylőlapok felvehetők, és kitöltve leadhatók az 

önkormányzati irodán is Babodiné Csik Beátánál. 

A kérelemhez mellékelni kell a személyazonosító 

igazolvány, lakcímkártya másolatát, valamint a 

rendszeresített formanyomtatványon meghatározott 

feltételeket. A hiányosan kitöltött kérelmek 

elutasításra kerülnek. 

 

 

Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra …(és 

egy kis protokoll) c. könyv 

 

 

Járványügyi 

intézkedések 
November 20-ától 

szigorításokat 

jelentettek be az 

egyre jobban terjedő 

Delta variáns miatt. 

Ezek a 

következők:  
* Védettségi 

igazolvánnyal lehet 

látogatni az ötszáz 

főnél nagyobb 

rendezvényeket. 

 

    * Kötelező a 

maszk használata 
például az 

üzletekben 

vásárláskor, a 

bevásárlóközpontok

ban, a 

levéltárakban, a 

múzeumokban, a 

színházakban, 

mozikban, illetve a 

közigazgatási szerv 

ügyfelek részére 

nyitva álló területén  

 

*Tömegközlekedés

ben a 

maszkhasználat  

fennmarad. 

 

 * Mindenhol 

kötelező a maszk 

viselése, ahol egy 

üzlethelyiségben 

rendszeresen öt 

főnél többen 

tartózkodnak.  

 

* Az iskolákban az 

igazgatókat 

jogosítják fel, hogy 

döntsenek a 

maszkviselésről –  

 

  *A maszkhasználat 

alól kivételt 

jelentenek az 

irodák és a 

sportolás céljára 

szolgáló helyiségek  

 

 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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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 

 

 
 

 

Ti jelentitek számunkra a biztonságot, az erőt…a férfiakat ünnepeltük 

Hozzávalók: 
Tészta: 80 dkg finomliszt, 35 dkg vaj, 8 

dkg porcukor, 1.5 dkg friss élesztő, 4 

db tojássárgája, 2 dl tej, 1 késhegynyi só, 1 

db tojás (a kenéshez) 

Máktöltelék: 35 dkg mák, 5 

dkg kekszmorzsa, 20 dkg cukor, 1 

csomag vaníliás cukor, 1 narancsból 

nyert narancshéj, 1 citromból 

nyert citromhéj, 5 dkg mazsola (ha 

szeretjük), 1.5 dl víz 

Diótöltelék: 35 dkg dió, 5 dkg kekszmorzsa, 

20 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 

narancsból nyert narancshéj, 1 citromból 

nyert citromhéj, 5 dkg mazsola (ha 

szeretjük), 1.5 dl víz 

Almatöltelék: 1 kg alma (nettó reszelt 

mennyiség), 10 dkg cukor, 1 

kávéskanál fahéj, szegfűszeg ízlés szerint, 1 

citromból nyert citromhéj, 1 ek vaj 

Sütés hőfoka: 180 °C 

Sütés módja: hőlégkeveréses 

Tepsi mérete: 30x40 

Sütés ideje: 45 perc 

 
 

Elkészítés 

Tészta: A lisztet a porcukorral, pici sóval és a vajjal egy 

tálban elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt is (nem kell 

felfuttatni), majd a tejet és a tojássárgáját is. A tésztát gyors 

mozdulatokkal egyneművé gyúrjuk, majd 4 cipóra osztjuk, és 

hűtőszekrényben 1-2 órán át pihentetjük. Míg a tészta pihen, 

elkészítjük a töltelékeket. Hűtés után elővesszük a tésztát, és 

egyesével téglalap alakúra kinyújtjuk. 2 db kinyújtott tésztát 

villával megszurkáljuk, és külön-külön sütőpapírral borított 

tepsin kb. 200 fokon kb. 10 percig elősütünk. (Ők lesznek 

majd középen, és nem kockáztatjuk, hogy a gazdag töltelék 

miatt esetleg nyersek maradjanak.) A két nyersen maradt 

tészta közül az egyiket beletesszük a sütőpapírral borított 

tepsibe, megszurkáljuk, és rákenjük a kihűlt máktölteléket. 

Ráhelyezzük az egyik elősütött tésztalapot, arra rákenjük a 

diótölteléket, és beborítjuk a másik elősütött tésztalappal. Erre 

a tésztára kerül az almatöltelék. (Egyébként az se baj, ha az 

almát nem pároljuk, hanem csak nyersen tesszük rá, hiszen 

úgyis sülni fog.) Végül az egészet befedjük az utolsó nyers, 

kinyújtott tésztával, villával megszurkáljuk, az egész tojással 

lekenjük, és 180 fokos sütőben 40-50 perc alatt készre sütjük. 

Csak a teljes kihűlés után szeletelhető szépen! 

Máktöltelék: A megadott vízmennyiséget felfőzzük a 

cukorral, narancs- és citromhéjjal, és a mazsolával. A töltelék 

többi részét szárazon alaposan elkeverjük, majd a cukros 

sziruphoz öntjük, egyet még forralunk rajta, aztán félretesszük 

hűlni. 

Diótöltelék: A diós tölteléket ugyanúgy készítjük el, mint a 

mákosat. 

Almatöltelék Az almát lereszeljük, a levét kinyomjuk, 

hozzáadjuk a cukrot és a fűszereket, majd kevés vajon 

megpároljuk, és kihűtjük.  

Receptajánló- Flódni 

 

 

Kelletek, na. Ez az igazság. 

Megkérdőjelezhetetlenül. Voltatok, vagytok és 

lesztek is mindig. Ti, a másik felünk.” 

 

A műsor, a köszöntés, és a finom vacsora után, a 

Chameleon zenekar szolgáltatta a zenét a táncos 

lábú vendégeknek.  

 

Kedves Férfiak! Akkor most itt is, ismét 

köszöntünk benneteket!  

 

 

 

 
 

 

 „Ünnepnapotok vagyon már Nektek is. 

Miattatok. S ez így van jól. Megérdemlitek 

igazán.”  

Ezen gondolatok mentén köszöntötte 

Alpolgármester Asszonyunk a férfiakat a 

nemzetközi férfinap alkalmából tartott bálon. 

Köszöntötte a fiatalokat és öregeket, férjeket, 

apákat, nagyapákat. A köszöntést műsor 

követte, amely igazán szemet gyönyörködtető 

látvány volt- egyszerre láttuk a női szépséget, a 

kecsességet és erőt a székesfehérvári Flyfitness 

Mozgásstúdió jóvoltából. Azt hiszem ez a 

műsor emlékezetes lesz mindenki számára.  

S a köszöntő szavak folytatódtak:  

„Ti jelentitek számunkra a biztonságot, az erőt, 

gyermekeink Édesapját, a Társat, a Szeretőt, a 

Barátot, a Kedvest. A Ti ölelésetektől már 

szépnek indul a napunk is. Ahogy az is csodás 

pillanat, hogy hazaérkezhetünk Hozzátok, s 

ahogy hazavártok bennünket. 

Ott vagytok mellettünk, mint ezer-mester, mint 

büszke oroszlán, mint mindent-uraló sas, s 

mint gyengéd szerető, és ó, még mi mindenek! 

Ott vagytok a reggeleinkben, az estéinkben és 

éjszakáinkban, a vágyainkban, a 

gondolatainkban, a könnyeinkben és a 

mosolyainkban. 

 

 

Házhoz jön a 

Mikulás 
 

Az idei évben 

sajnos a 

vírushelyzet 

miatt minden 

másképp alakul, 

így van ez a 

minden évben 

megrendezésre 

kerülő mikulás 

ünnepséggel is. 

Lehetőséget 

adunk a 

szülőknek, arra, 

hogy december 

5-én az esti 

órákban - az 

érintkezés 

nélküli -házhoz 

menő -Mikulás 

bácsit 

igényelhetik.  
 

Kérjük aki 

szeretne többet 

tudni ennek 

feltételeiről és 

élni ezzel a 

lehetőséggel az 

jelezzen  

Babodiné Csik 

Beáta felé 

november 30-ig. 
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Református hírek: 
  

December 25.  

szombat 14:00-tól 

karácsony ünnepi 

úrvacsorás 

istentisztelet a nyimi 

református 

templomban. 

December 31. péntek 
16:00-tól óévi 

hálaadó istentisztelet 

a ságvári Művelődési 

Ház nagytermében 

 

Ajánljuk figyelmükbe 

a Magyar Református 

Szeretetszolgálat 

„Nyilas Misi 

karácsonya” cipős 

doboz, illetve ún. 

„Szeretetdoboz” 

kampányait! 
November 15-től 

december 15-ig, a 

Kiliti Református 

Közösségi Házban 

valamint a Ságvári 

Református 

Közösségi 

Házban/templomban 

gyűjtjük a dobozokat. 

Előzetes telefonos 

egyeztetés szükséges 

(+36303358707)! 

 

Szeretettel 

emlékeztetjük a 

testvéreket esedékes 

egyházfenntartói 

járulékaik 

befizetésére 

(A 2021. esztendőben 

még 7.200 Ft/fő a 

támogatás évi 

összege. ) 

SÁGVÁR/NYIM:  

50800245-11521620 

(Takarékbank Zrt) 
 

 

 

 

 

 

 

Katolikus szentmise 

időpontja 

 

 

 

Az adventi koszorú története 

Bárhová nézünk a világon a karácsonyi készülődést jórészt az ajándék vásárlásról, a lakás 

dekorálásáról és a “mi legyen az ünnepi menü?” kérdéséről szól. Nem is lenne ezzel olyan 

nagy baj, ha mindemellett nem feledkezünk meg a karácsonyi készülődés igazi lényegéről.  

Az advent kifejezés használata mára általános lett, és vallási tartalmától függetlenedve 

használják a karácsony előtti időszak megnevezésére a köznapi beszédben. Épp így vallási 

jelentésétől függetlenedve terjed az adventi naptár és az adventi koszorú használata. 

Hogyan alakult az adventi időszak, mit is jelent valójában? Mikor kezdődik? Az advent 

szó az Adventus Domini latin kifejezésből (magyarul: az Úr eljövetele) ered, vagyis Krisztus 

első eljövetelére, megszületésére utal. A várakozás ideje ez, amely a római katolikus 

egyházban négy hétig tart.  

De mi is az adventi koszorú? Honnan ered az adventi koszorú használata? Az adventi 

koszorú készítése a legújabb kor szokásai közé tartozik. 1840-ben készítette először Johann 

Hinrich Wichern német evangélikus lelkész, aki egy szekérkereket függesztett fel 

templomában, és advent minden napján meggyújtott rajta egy gyertyát. A kerek forma, 

örökzöldekkel díszített koszorúként megmaradt, de a sok gyertyából csak a vasárnapokon 

meggyújtandók terjedtek el. 

 

 

 

 

 

Mindebből következik, hogy ha valaki komolyan gondolja, akkor a gyújtási sorrend sem 

szabadon választott, hanem az első két vasárnapon lilákat kell meggyújtani, a harmadikon a 

rózsaszínt, és a karácsony előtti utolsó vasárnapé a maradék lila gyertya. Manapság többféle 

adventi koszorú készül. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg, minden alkalommal 

eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 

amely a várakozónak Karácsony közeledtét jelzi. 

A növekvő fény, a gyertya lángjának melegsége, remélhetőleg sokunk szívet megtölti majd 

melegséggel, és azt is remélem szívből, hogy a családokban a karácsonyi készülődés nem 

merül ki az ajándékvásárlási lista kipipálásával, és a rohanásban, készülésben való 

elfáradásban, hanem tudunk egymásra is figyelni akár családon belül, akár családon kívül. 
 

 

A hagyomány szerint három darab lila és egy 

rózsaszín gyertyát kellene elhelyezni a 

koszorún. A lila szín a keresztény 

hagyományban a bűnbánat színe, amit a 

nagyböjt folyamán szintén előszeretettel 

alkalmaz több felekezet is. Az advent során 

ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, 

bűnbánattal készülnek a keresztények a közelgő 

karácsonyra, mint tavasszal húsvét előtt. A négy 

vasárnapból a harmadik azonban kis szünetet 

jelent az önsanyargatás közepette, ekkor a 

küszöbön álló ünnep fölött érzett öröm kerül 

előtérbe.  

Ezt fejezi ki a rózsaszín gyertya.  
 

Lássatok hozzá az adventi koszorú készítésnek, legyen ez az 

advent mindenki számára igazi feltöltődés, hogy valóban boldog 

legyen a karácsony! 

 

forrás: Iladesing 
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