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NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2021.december   www.nyim.hu  VI. évfolyam XI.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 

 

Házhoz jött a 

Mikulás     2.oldal 

 

Itt a számvetés 

ideje           3.oldal 

 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Ez+Az     4.oldal 

 

 

 

 
 

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- A viselkedéskultúra és a járvány 

 

 
Kézfogás, kézmosás, utcán evés – számtalan, 

hétköznapi szokásunkon kell most változtatnunk 

a járvány miatt. Sok közülük megtalálható régi, 

de ma is érvényes illemszabályokban. A 

viselkedéskultúra a napi kultúránk, az 

együttélésünk része. Köszönés módjai a 

gyakorlatban: a fejbiccentés egy nagyon 

kifinomult és elegáns formája a köszönésnek, 

amit férfiak alkalmazhatnak és kézfogás nélkül 

is megállja a helyét. Azonban a legfontosabb, 

hogy rá kell nézni az illetőre és biccenteni. A 

nők között is helyén való, elegáns mozdulat. 

Természetesen egy kis mosoly kíséretében. És 

most, a járvány idején is hatásos. Manapság 

sokat látjuk a tv-ben, hogy a könyöküket 

érintik össze öltönyös emberek, ami kicsit azért 

fura, mert így még közelebb kerül egymáshoz az 

arcuk... És elegáns ez? Felválthatja ez a 

kézfogást? Görög Ibolya protokollszakértő 

szerint a diplomáciában keresik a módot, ami 

kiváltja a kézfogást. Ha belegondolunk, ebben 

például a japánoknak most nagy előnyük van, 

hiszen ott a meghajlás volt az eredeti gesztus, a 

kézfogást a nyugati kultúra hatására vezették be, 

mint sok más keleti kultúrában. 

Sok helyen felmatricázták, hogy egymástól 

mennyire álljunk sorba, mi az a távolság amit 

normál esetben is illik betartani ? 

 

 

A járvány nyilván kihozta a kötelező 

távolságtartást, de ha nincs ez a veszélyhelyzet, 

akkor se kell fél méternél közelebb menni a 

másikhoz, attól nem kerülünk hamarabb a 

pénztárhoz. A fél méter az intim zónánk és nagyon 

rosszul viseljük, ha valaki kéretlenül közelebb áll. 

A buszon, metrón, ha valaki közelebb jön,  

konkrétan mondjuk a vesémben van a tömeg miatt, 

nem nézünk rá, hogy jó napot kívánok, maga állt 

belém? – hanem kifelé nézünk, a telefonunkba 

bújunk, ezzel mintegy kizárva magunkat ebből a 

kényelmetlen szituációból- hangsúlyozta egy 

interjúban a protokoll szakértő. 

Ha pedig vendégséget fogadunk, vagy 

ellátogathatunk a barátainkhoz, érkezéskor 

egyből illik a fürdőszobába menni és kezet mosni?  

Ez a járványtól függetlenül is magától értetődő, így 

a fürdőszobánkban mindig legyen egy kisebb 

„vendégtörölköző”, amit akár naponta is cserélünk. 

Mi a helyzet a "streetfood",az utcán evéssel? 

Egyre nagyobb teret hódít, mégis az étkezésnek 

fontos és kellemes részét kell, hogy képezze az 

életünknek. Tiszteljük meg saját magunkat azzal, 

hogy leülünk. Ha más nem, egy utcai padra.  

Természetesen előtte – utána kezet mosva, és 

eldobható evőeszközt használva. 

 

 

 

 

 

 

Idén is házhoz ment a nyimi mikulás 

  

Ebben az évben is eljött Nyimbe a Mikulás. 

Sajnos a járvány helyzet miatt idén sem 

tudtunk közös ünneplést, közös Mikulás 

várást tartani, hanem családokhoz látogatott, 

ahol kisgyermekek várták a kis csomagokat.  

 

Volt izgalom, volt sírás, volt, aki végig aludta 

a látogatást, de mindent egybe véve 

emlékezetes este volt a gyermekek számára. 

De persze nem csak a gyermekek számára, 

hanem a szülőknek is, hiszen a szülő 

legnagyobb boldogsága, ha a gyermeke 

boldog.  

 

Reméljük, hogy hamarosan lehetőségünk lesz 

közösen is készülni a Mikulás várásra.  

 

Addig is legyünk csak nagyon jók, nehogy 

jövőre virgácsot kapjunk!  

  

Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra …(és 

egy kis protokoll) c. könyv 

 

 

A képviselő-testület 

a fenti megalkotta az 

avar és kerti 

hulladék szabadtéri 

égetéséről szóló 
21/2021. (XII. 3.) 

önkormányzati 

rendeletét. 

Nyim belterületén 

2021. december 1-

jétől az avar és 

kerti hulladék 

szabadtéri égetése 

az 

alábbi időpontokba

n engedélyezett: 
munkanapokon, 

valamint ünnepnap 

kivételével 

szombaton 

16.00 – 19.00-ig! 

A fentiekben 

megjelölt időszakon 

kívül az avar és kerti 

hulladék szabadtéri 

égetése belterületen 

TILOS! 

A részletszabályok a 

vonatkozó 

önkormányzati 

rendeletben 

megismerhetők az 

alábbi elérhetőségen:

https://or.njt.hu/onko

rmanyzati-

rendelet/542801 

Az Országos 

Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 

BM rendelet 225. §- 

a értelmében: „Ha 

jogszabály másként 

nem rendelkezik, a 

lábon álló növényzet, 

tarló, 

növénytermesztéssel 

összefüggésben és a 

belterületi, valamint 

a külterületen 

lévő zártkerti 

ingatlanok használata 

során keletkezett 

hulladék szabadtéri 

égetése tilos.” 

A rendelkezés 

megszegőivel 

szemben10.000,- 

3.000.000,- Ft 
tűzvédelmi bírság 

szabható ki. 
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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 

 

 
 

 

Itt a számvetés ideje 

Hozzávalók: 
A töltelékhez és a töltéshez 

100 g csiperkegomba, 2 ek olaj, 1 fej hagyma, 

3 gerezd fokhagyma, 2 csomag babalapú morzsolt 

húshelyettesítő, frissen őrölt bors, 1 tk őrölt 

fűszerkömény, 3 tk pirospaprika, 1 ½ tk füstölt 

pirospaprika, só, 2 tk szójaszósz, 250 g előfőzött 

rizs, 2 db tojás, 10 - 12 db tölteni való 

savanyúkáposzta-levél 

A káposztás alaphoz: 1 fej hagyma, 2 ek olaj, 

3 gerezd fokhagyma, 1 tk paradicsompüré, só, bors, 

1 tk őrölt fűszerkömény, 1 ½ ek pirospaprika, 1 kg 

savanyú káposzta, 200 ml víz,  

A habaráshoz: 2 ek tejföl, 1 tk keményítő, 100 ml 

víz 

A tálaláshoz: tejföl ízlés szerint, pirospaprika 

 

Elkészítés 
A gombát kis kockákra vágjuk, lepirítjuk, ráöntjük az 

olajat, és a hagymát. fokhagymát tovább pirítjuk. 

Rátesszük a húshelyettesítőt, ízesítjük borssal, 

köménnyel, sima és füstölt pirospaprikával, sóval, 

szójaszósszal, kicsit lepirítjuk, és ezzel kész is a 

töltelék alapja. Az előfőzött rizst is hozzáadjuk, 

összekeverjük, és hagyjuk kihűlni. Aztán mehet bele a 

tojás, összekeverjük, és készen is állunk a töltögetésre. 

A káposztás alaphoz a finomra vágott hagymát 

közepesen erős lángon, egy lábasban, az olajon 

megdinszteljük, majd rádobjuk a szeletelt fokhagymát, 

kicsit lepirítjuk, majd rákanalazzuk a 

paradicsompürét, és ezzel aranybarnára pirítjuk. 

Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk köménnyel és 

pirospaprikával, összeforgatjuk, és rádobjuk a vágott 

savanyú káposztát. Összeforgatjuk a hagymás alappal, 

ráöntjük a vizet, és közepes lángon pároljuk. A tölteni 

való leveleket a töltelékből megtöltjük, feltekerjük, 

majd a kilógó részeket betömködjük. Amikor az 

összeset betöltöttük, a káposztás alap felét kivesszük, 

és a lábasban maradt káposztára halmozzuk a töltött 

káposztákat. Befedjük a kiszedett káposztával, 

felöntjük annyi vízzel, hogy a töltött káposztákat 

majdnem ellepje, és lefedve, kis lángon 1 óráig 

főzzük. Ezután az alapot behabarjuk a vízzel és 

keményítővel kikevert tejföllel. Az alapból szedünk a 

tányérra, erre mehet a töltött káposzta, díszítjük egy 

kis tejföllel, és megszórjuk egy kis pirospaprikával.  

Jó étvágyat kívánunk! 
 

Receptajánló- Vega töltött káposzta 

 

 

2020-ban sikerült a település 

központjában lévő telket megvásárolni. A 

telek akár szociális, akár fejlesztési célra 

hasznosítható, az elképzelések szerint a 

település központjában a távolabbi jövőben 

akár szolgáltató ház is épülhet. 

Fontos lenne pályázni a kultúrház külső 

szigetelésére is, Az épület az 50-es években 

épült, a korábbiaknál nagyobb korszerűsítés, 

felújítás lenne szükséges a felázó falakban a 

vizesedés megszüntetésére.  

A „Virágos Magyarország” pályázaton túl 

a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázaton is 

szeretnénk indulni. Az értékelés komplex 

módon történik, a fenntarthatóság, a 

praktikum is fontos, a közösségi terek 

szinten tartása úgyszintén. 

A temető karbantartására az idén nem 

tudtunk nagy költséget fordítani, de 6-8 éves 

távlatban nagy fejlődés látható. Szeretnénk 

ott is a Magyar Falu pályázat keretében 

pályázni a ravatalozó felújítására. 

 

 

Nyim Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, a Kormány által 

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

november 10-én közmeghallgatást 

tartott. Az év zárásaként, vessünk hát 

számot, mi valósult meg falunkban idén.  

 

Pistár Péter polgármester elmondta, hogy 

a megvalósult beruházások az idei évben 

az EFOP projektek, melyek 

eszközbeszerzések révén lehetővé tették 

sátrak, sörpadok, székek, asztalok, 

sporteszközök, technikai eszközök 

beszerzését, mintegy 4-5 millió Ft 

értékben. 

Magyar Falu program lehetőségeit 

kihasználva került sor az orvosi rendelő 

fejlesztésére, orvosi eszközök, EKG 

készülék vásárlása, vérnyomásmérő 

beszerzésére, így nem kell a betegeknek 

elutazni vagy előjegyeztetni magukat az 

eszközigényesebb vizsgálatokra, azokat 

itt helyben a rendelőben is el lehet 

végezni. 

 

 

 

 

Virágos Nyim 
 

A Magyar 

Turisztikai 

Ügynökség 28. 

alkalommal 

hirdette meg a 

Virágos 

Magyarország 
versenyt, amely 

idén számos 

szempontból 

megújult. A 

megmérettetésre 

több mint 320 

pályázat érkezett, a 

zsűri összesen 49 

díjat osztott ki. Az 

idén mi is 

pályáztunk. A 

Hagyományőrző és 

Kulturális 

Egyesület által 

elnyert 

támogatásból, az 

Önkormányzat 

hozzájárulásából 

megvalósított 

Nyimi Ligettel. 

Azzal a közösségi 

térrel, ami a sok- 

sok szorgalmas 

nyimi ember keze 

munkája által 

valósulhatott meg. 

Az elismerés nem 

maradt el, bár díjat 

még nem kaptunk, 

de bízunk benne, 

hogy jövőre ismét 

nevezni tudunk. 

Számítunk 

mindenki 

támogatására, hogy 

a következő év 

már díjat is 

hozhasson nekünk 
 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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Református hírek: 

 

december 

19. advent IV. 

vasárnapján, a 8:30 

kezdetű ságvári 

istentiszteletünkön I

stennek adunk hálát 

és neki mondunk 

köszönetet az elmúlt 

időszak örömeiért, 

nehézségeiért. 

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 

2022. január 1.  

szombat 08:30-

tól/10:00-tól újévi 

istentisztelet 

 
 

Katolikus 

szentmise 

időpontja 

 

2021. december 

26-án 

 

 9:00 órakor 

kezdődik  

a nyimi katolikus 

templomban 

Ezúton  tájékoztatom  a  Tisztelt  Ügyfeleket,  hogy  Ságvár  Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének    a    2021.    évi    igazgatási    szünet elrendeléséről    szóló 

3/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelete alapján a Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatalban 

2021. december 20. napjától 2022. január 2. napjáig terjedő időszakban a téli 

igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart! 

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 

2022. január 3. (hétfő). 

 

Anyakönyvi ügyelet a 20/5079-314 telefonszámon, kizárólag születés, vagy 

haláleset anyakönyvezése céljából az alábbi időpontokban: 

 december 20-22-ig 8:00 – 12:00 között, 

 december 27-én és 29-én 8:00 – 12:00 között. 

 

Egyéb anyakönyvi ügyek intézése az igazgatási szünet ideje alatt nem lehetséges. 

Kérjük, hogy ügyeik intézése során a fentieket vegyék figyelembe! 

Megértésüket köszönjük! 

 

Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

Igazgatási szünet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban 

Ezúton köszönjük meg olvasóinknak egész éves hűségét Hírlevelünk 

iránt! 

Szeretetben, sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

 

Nyimi Hírlevél Szerkesztősége 

Karácsony fája ~ Csanádi Imre ~ 

  

A karácsony akkor szép, 

hogyha fehér hóba lép,- 

nem is sárba, latyakba... 

Ropog a hó alatta. 

 

Hegyek hátán zöld fenyő, 

kis madárnak pihenő,- 

búcsúzik a madártól, 

őzikéktől elpártol. 

 

Beszegődik, beáll csak 

szép karácsony fájának; 

derét-havát lerázza, 

áll csillogva, szikrázva. 

 

Ahány csengő: csendüljön, 

ahány gyerek: örüljön, 

ahány gyertya: mind égjen, 

karácsonyi szépségben. 
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