
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.január   www.nyim.hu    VI. évfolyam XII.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 

 

Öszefogással 

fejlődött a 

térségünk   2.oldal 

 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Ez+AZ     4.oldal 

 VEDD A NYIMIT! 

Nyim Község Önkormányzatánál saját készítésű savanyúság kapható: 
 

Savanyú uborka  0,7 l  450.- Ft/üveg;   5 liter: 1800.- Ft/üveg 
Csalamádé:  0,7 l  450.- Ft/üveg; 
Erős paprika       5 liter: 1800.- Ft/üveg 
Lecsó   0,7 l:  500.- Ft/üveg 
Paradicsomlé  0,7 l:  500.- Ft/üveg 

 
 

 
 

 
Érdeklődni az Önkormányzati Irodán 

lehet munkanapokon 8-15 óráig! 
 

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- Protokoll a home office-ban 

 Otthoni irodai „sarok” létrehozása: 

Lehetőleg jól szellőző, világos helyet 

keressünk otthonunkban. Tervezzük meg 

előre a napi feladatokat. Ne legyenek 

felesleges dolgok a munkaasztalon, 

amelyek nem a munkavégzéshez 

kapcsolódnak. 

Munkaidő meghatározása: Tisztázzuk a 

családtagokkal, hogy mettől-meddig tart a 

munkaidő és mikor tartunk szünetet.  

Iktassunk be egy ebéd- vagy kávészünetet, 

illetve időnként álljunk fel és mozgassuk 

át magunkat. Igyekezzünk tartani a napi 

tervünket.  

Öltözzünk fel, mintha munkába 

mennénk. Indítsuk el a napot a szokásos 

reggeli rutinnal. Ne feledkezzünk meg 

arról, hogy ez egy munkanap és nem azért 

vagyunk otthon, mert kaptunk egy extra 

szabadnapot. Ne pizsamában dolgozzunk– 

ezzel leválasztva a pihenés időszakát a 

munkáról. 

Étkezés: Érdemes megtervezni az 

étkezések időpontját. Készítsünk   

egészséges ételeket. Figyeljünk a napi 

testmozgásra is! 

Tiszta, rendezett otthon 

A tiszta tér lehetővé teszi figyelmünk 

maximális felhasználását és esetenként még 

inspirálhat is. Tudományosan bizonyított, 

hogy befolyásolja a lelkiállapotot, 

hangulatot. Szellőztessünk gyakran, hogy a 

gondolataink frissek maradjanak. Olyan 

körülményeket teremtsünk otthonunkban, 

amiben a munkahelyünkön is dolgoznánk.   

Közösségi élet 

Fokozattan figyeljünk a másikra, hiszen a 

közösség hiánya okozhat tartós rosszkedvet, 

de akár depressziót is. Legyünk 

kapcsolatban kollégáinkkal, vezetőnkkel. 

Lehetőleg élőszós kommunikációt 

folytassunk, ez gyorsabb, hatékonyabb, mint 

az állandó e-mailezés, és a bezártság érzését 

is enyhíti.  

Legyen egy olyan felület, ahol a home 

office-ban dolgozó kollégákkal megosztjuk 

a bevált praktikákat az otthoni 

munkavégzéssel kapcsolatban. 
 

 

Összefogással fejlődött a térségünk 

 A „Közösen a jövőnkért-komplex program a 

humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok 

térségében” című pályázat eredményesen és 

sikerrel zárult- olvasható Siófok weboldalán. 

Siófok Város Önkormányzata 499 millió forint 

összegű, 100%-os intenzitású európai uniós 

támogatást nyert 2018-ban a „Közösen a 

jövőnkért – komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére Siófok 

térségében” című, EFOP-1.5.2-16 – Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

azonosítószámú projekt megvalósítására. 

A projekt öt települési önkormányzat 

konzorciumában valósult meg. A főpályázó 

(Siófok Város Önkormányzata) és a 

konzorciumi partnerek (Balatonendréd Község 

Önkormányzata, Nagyberény Község 

Önkormányzata, Nyim Község Önkormányzata, 

Ságvár Község Önkormányzata) a helyi 

esélyegyenlőségi programokban feltárt 

problémák komplex, a helyi közösségekre és 

erőforrásokra alapuló kezelését célzó fejlesztési 

program megvalósítására kötöttek 

együttműködést 2018-ban. A projekt 

megvalósításának ideje több mint három évre 

volt tervezve, de sajnos a pandémia itt is 
közbeszólt, így a befejezés 2021. év végére 

tolódott. A projekt kiemelt célcsoportja, a 

hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a 

fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszol- 

 

gáltatásban dolgozók, illetve a potenciális 

alkalmazottak, és a nemzetiségek, etnikumok 

voltak. A társadalmi együttélés, felzárkózás, 

közösségfejlesztés tekintetében célcsoport volt a 

projekt hatóterületén élő teljes lakosság. A 

projekt komplex módon nyújtott lehetőséget, a 

helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a 

helyi közösségek által kialakított, a helyi 

társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások 

bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások 

elérésére. 

A munkaerőpiaci integráló programokba közel 

1000 hátrányos helyzetű személyt vont be a 

projekt. Az induláskor sikerült több 

munkáltatóval együttműködési megállapodást 

kötni, így ennek megfelelően folyamatosan 

hatékonyan talált egymásra az álláskereső és a 

munkáltató. Négy év alatt szakmai megvalósítók, 

koordinátorok, mentorok, külsős munkatársak, 

szakemberek segítették a projektet; komoly 

szervezési munkával, több mint 350 esemény, 

rendezvény tudott megvalósulni, ezáltal a projekt 

valamely program-elemébe több mint 10 ezer 

személy került bevonásra. A legmagasabb 

érdeklődések az egészségfejlesztő és 

betegségmegelőző programokon voltak, ezeken 
közel 3100 fő volt a részt vevő lakosok száma. A 

programok által a lakosság és az egyes 

közösségek komplex fejlesztése vált lehetővé- 

áll Siófok közleményében. 

 

Hulladék-

szállítási naptár 

2022. február 

 
kommunális: 

vegyes 

kommunális 

P: szelektív papír 

M: szelektív 

műanyag 

Ü: szelektív üveg 

 
 

 

 

 

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 

 

 
 

 

Hétköznapi szuperhősök a bolygóért 

Hozzávalók: 

1 kg burgonya 

30 dkg rétesliszt 

50 dkg juhtúró 

8 dkg füstölt szalonna 

1 db tojás 

kapor 

só 

 

Elkészítés 

A héjában megfőzött burgonyát 

meghámozzuk és áttörjük (20 dkg áttört 

burgonyát félreteszünk a töltelékhez). 

Hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a sót, és jól 

összegyúrjuk. 

 

Lisztezett deszkán kinyújtjuk, kis 

téglalapokra vágjuk. A téglalapok egyik 

felére egy kanál tölteléket (a félretett áttört 

burgonya összedolgozva a juhtúró felével) 

halmozunk, ráhajtjuk a másik felét, széleit jól 

összenyomkodjuk, és forró, sós vízben 

kifőzzük. 

 

Ha megfőtt, kiszedjük, elmorzsolt juhtúróval, 

sült szalonna pörccel, és apróra vágott 

kaporral meghintjük. 

 
 

Jó étvágyat kívánunk! 
 

Receptajánló- Juhtúrós pirog (Bryndzové pirohy)- szlovák étel 
 

 

 

- takarékoskodjunk a vízzel. 

A rajzpályázatra készített alkotások 2022. január 

3-tól 2022. március 31-ig küldhetők be 

a kommunikacio@drv.hu e-mail-címre, vagy 

postai úton (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 

Igazgatási és Kommunikációs Osztály, 8600 

Siófok, Tanácsház u. 7.). 

Eredményhirdetés: 2022. április 15. 

A pályamunkákra vonatkozó kritériumok: 

 Minden pályázó egy-egy művel pályázhat. 

 Egyéni pályamunkákat várunk. 

 A kiírásnak nem megfelelő pályaműveket 

kizárjuk a versenyből. 

 A rajz maximális mérete: A/4. 

 Online feltöltés formátuma: jpg, png, pdf. 
A pályázat részletes tudnivalói itt érhetők 

el:  DRV Zrt. - Rajzpályázat 

 
 

 

 A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az 

európai uniós forrásból finanszírozott, 

KEHOP-2.1.7-19-2019-00009 azonosító-

számú, Vízbázisvédelem és tudatos 

vízfelhasználás a klímaváltozás 

korában elnevezésű szemléletformáló 

projektje keretében elindítja 2022. évi 

rajzpályázatát, melyet a működési 

területén élő óvodások, általános 

iskolások, középiskolások és a felnőtt 

lakosság számára hirdet meg. 

A legötletesebb és legkreatívabb 

pályamunkák alkotóit értékes 

nyereményekkel jutalmazzák. 

A pályázat jelmondata: Hétköznapi 

szuperhősök a bolygóért 
Vagyis a pályázat keretében olyan rajzokat 

várunk, amelyek azt mutatják be, 

hogyan válhatunk hétköznapi szuperhősökké, 

mit tehetünk mi magunk annak érdekében, 

hogy  
- megóvjuk a Földet és a rajta található 

élőlényeket, 

- fogyasztásunk csökkentésével lassítsuk a 

klímaváltozást, 

- megvédjük vizeink tisztaságát (helyes 

csatornahasználattal, környezetbarát csapvíz 

fogyasztásával stb.), 

 

 

 

 

 

Programajánló 
2022. február 18-án 

a Ságvári 

Művelődési házba 

látogat Fabók 

Mancsi 

Bábszínháza 

13:00-tól 

A halhatatlanság 
országa - népmese 

bábokkal. 

Gazdag népmese 

kincsük 

mindegyike 

szimbolikusan az 

emberi Élet valós 

céljait, küzdelmes 

feladatait és az 

odáig vezető út 

nehézségeit tárja 

elénk.  

A bábelőadás 

megtekintését 

szigorúan kiskorú 

felügyelete mellett 

ajánlják a 

szervezők!  

17:30-tól 

Azért a kis 

bolondságért... 

magyar népi 

pajzánságok  

bábelőadás 

felnőtteknek. 
Pajzán históriánk 

forrásai a magyar 

népi szerelmes 

történetek, szerelmi 

kiokosítók hol 

szomorú, hol víg 

gyűjtései. A vásári 

bábjáték 

végigkíséri, hogyan 

lesz a szerelmi 

tűzkeresztségen 

éppen csak átesett 

leánykából, e téren 

sokat tapasztalt, 

meglett asszony. 

 A virágnyelven 

elbeszélt, legjobb 

ízű népi humorral 

fűszerezett történet 

fő témája 

„Ádámságunk” és 

„Évaságunk”, az 

emberi élet 

különböző 
szakaszaiban. 
Bővebb info: 

https://www.faceboo

k.com/fabokmariann  

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
mailto:kommunikacio@drv.hu
https://www.drv.hu/rajzpalyazat3?p_p_id=56_INSTANCE_Hu6Q7E95uTRO&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
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www.nyim.hu 

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: 
február 13-án, 
vasárnap a (házas, 

illetve) 

párkapcsolatban 

élőket (is) köszöntjük 

és kollektív áldást 

kérünk rájuk, 

istentiszteletünk 

keretében (Ságvár, 

Művelődési ház 8:30 

// Kiliti, Ref. KözHáz 

10:00). Szeretettel 

hívjuk és várjuk 

minden testvérünket! 

- február 27-én, 

vasárnap 16:00-tól 

gyülekezeti farsangra 

kerül sor, a Kiliti 

Református 

Közösségi Házban 

(Siófok, Asztalos utca 

77/b). Felnőttet, 

gyermeket egyaránt 

szeretettel hívunk és 

várunk – farsangi 

jelmezben! A „házi 

készítésű” jelmezek 

díjazásra is kerülnek 

(egyéni gyermek, 

egyéni felnőtt és 

csoportos 

kategóriában).  

A részvétel ingyenes, 

de előzetes 

regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezni lehet 

február 21-ig, 

a ref.egyhazkozseg@

gmail.com E-mail 

címen. 
Bozsoki-Sólyom János 

 

Katolikus szentmise 

időpontja 

 

2022. február 05. 

17.00. óra 
 

 

 

 

Ingyenes szakmai képzések a térségben 

 

Februárban ingyenes esti iskolarendszerű szakmai képzések indulnak a Siófoki 

Szakképzési Centrum tagintézményeiben. A képzésekkel kapcsolatban további 

információkat olvashatnak a http://siofokiszc.hu/ oldalon, ahol online jelentkezésre is 

van lehetőség. 

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

