
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.február   www.nyim.hu    VII. évfolyam I.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 

 

Illegális 

hulladéklerakás 

történt a faluban                   

     2.oldal 

Családok 

otthonteremtési 

támogatása  3..oldal 

Receptajánló       

Pálinkamustra 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Programajánló  

    4.oldal 

Kedves Nyimiek és érdeklődők! Szeretnénk felhívni a figyelmet két pályázati felhívásra, 

melyet lentebb megosztunk Önökkel. A Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

pályázatot hirdet felső tagozatos, és középiskolás diákok számára. Bíztatunk minden érintett 

diákot, ha ötletetek van, ne habozzatok, valósítsátok meg, a tehetségeteket mutassátok meg! 
 

 

 
 

 

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- Étkezés 

  Kevés dolog van, aminek olyan sok íratlan 

szabálya van, mint az étkezésnek, ezért ezt a 

témát két részben fogjuk boncolgatni. 

Először is nagyon fontos dolog, ha bárhol 

ránk tör az éhség és van nálunk egy 

szendvics, de nem vagyunk magunkban, és 

a másiknak nincs ennivalója, akkor nem 

illik előtte ennünk. Hacsak nem tudjuk 

megkínálni a másikat. Az étkezést 

mindenképp  ülve ildomos megejteni (adjuk 

meg a módját), még egy szendvics esetében 

is, és a mondás is úgy tartja, hogy „magyar 

ember evés közben (főleg teli szájjal) nem 

beszél. A csomagolást, maradékot, minden 

esetben a szemetesbe kell eljuttatni. Ha ez 

nem áll rendelkezésre, akkor bizony az első 

szemetesig magunkkal kell vinnünk (akár a 

táskánkba rejtve).  

Amikor nem szendvicsről, hanem rendes 

étkezésről van szó, alapvető szabály, hogy a 

könyökünk nem kerülhet az asztalra. A 

megemelt falatra természetesen rá lehet 

hajolni. Menzán, önkiszolgáló éttermekben 

a tálcán kell maradniuk a tányéroknak.  

 

Ne forgassuk a tálcát, úgy tegyük le, hogy a 

legkényelmesebb legyen, és a tányérokat 

egymáson átemelve tegyük magunk elé. Ha 

közös levesestál van kihelyezve, nagyon 

fontos, hogy csak annyit szedj a tányérodra, 

amit meg is tudsz enni! Csészében feltálalt 

leves fogyasztását úgy fejezzük be, hogy a 

kanalat kitesszük a csésze jobb oldalára, a 

kistányérra. A tányéron felszolgált ételeknél az 

evőeszközök jobbra zárásával jelezzük, hogy 

befejeztük. Tilos asztalnál fogat piszkálni, 

hiszen a kezünk takarásával is látszik, hogy 

mit csinálunk. Ilyen esetben ki kell menni a 

mosdóba. Folytatjuk… 

 
 Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra 

…(és egy kis protokoll) c. könyv 
 

Illegális hulladéklerakás történt a faluban 

 Február elején sajnálatos esemény történt 

településünkön. Valaki vagy valakik nagy 

mennyiségű háztartási lomot raktak le egy 

Petőfi utca végi magánterületre. A tettest 

sajnos ezidáig nem sikerült megtalálni. Ilyen 

és ehhez hasonló tetteket sajnálatos módon 

napi szinten láthatunk, tapasztalhatunk. Ez a 

cselekedet azon túl, hogy természetkárosító, 

többletterhet és bosszúságot jelent az adott 

terület tulajdonosának is, hiszen ilyenkor még 

neki kell gondoskodnia a lerakott szemét 

eltakarításáról. A probléma egyik forrása, 

hogy az év közben felhalmozott, illetve 

használhatatlanná vált használati tárgyaiktól 

egyesek mihamarabb szeretnének 

megszabadulni. Erre már kész „szolgáltatás” 

épült, amely a legtöbb esetben illegális. A 

megbízótól bizonyos összeg fejében valóban 

elszállítják a lomot, de az esetek legnagyobb 

százalékában nem a szemétlerakóba kerül a 

szállítmány, hanem eldugott településekre, 

külterületi részekre, hiszen így a teljes összeg 

a szállítót illeti. Nekünk, akik ezen a 

kistelepülésen élünk, fokozottabban kell 

figyelnünk, hiszen a falu adottságai 

megfelelő táptalajt biztosítanak az ilyen 

eseteknek.  Kérünk mindenkit, hogy nagyon 

figyeljen az ismeretlen, nagyobb dobozos 

autókra, teherautókra. Gyanús autók esetén 

jegyezzük fel a rendszámot, a jármű színét, 

típusát, és jelezzük az önkormányzati 

irodában vagy a falugondnoknak, ha 

szokatlan dolgot látunk, tapasztalunk. 

jegyezzük fel a rendszámot, a jármű színét, 

típusát, és jelezzük az önkormányzati irodában 

vagy a falugondnoknak, ha szokatlan dolgot 

látunk, tapasztalunk. Mindannyiunk érdeke, 

hogy ehhez hasonló dolgok ne 

ismétlődhessenek meg.  
 

 
 

 

 

Hulladék-

szállítási naptár 

 

2022. március 
 

 
 

 

kommunális: 
vegyes 

kommunális 

 

P: szelektív 

papír 

 

M: szelektív 

műanyag 

 

Ü: szelektív 

üveg 
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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 

 

 
 

 

Családok Otthonteremtési támogatása  

Megmérettetésre hívjuk a nyimi pálinkás 

gazdákat. Nem klasszikus verseny, hanem 

minősítések formájában  

Nevezési feltételek: 

Minimum 2,5 dl-es a leadás helyszínén 

felcímkézett üvegpalackban leadott mintával és 

a Regisztrációs lap kitöltésével.  

A minták leadhatóak személyesen: 

2022.02.21-02.25-ig Nyim Község 

Önkormányzatának épületében munkaidőben 

Babodiné Csík Beátánál (Nyim, Fő utca 65. 

Nevezési kategóriák: 

Új pálinka: Ez csak az aktuális évet megelőző 

évből származó párlat lehet (az idén 2021-ben 

készülttel lehet nevezni.) Ágyas pálinka 

nevezése is megengedett. 

Ó pálinka: 3 évesnél idősebb pálinka/minden 

pálinkát csak egy évben nevezhet minden 

gazda. Ágyas pálinka nevezése is 

megengedett. 

Szőlő-törköly-borpárlat: Ebben a 

kategóriában nincs időbeli megkötés és 

ágyas pálinka nevezése is 

megengedett.  
Minták bírálata: 

A minősítést egy 3 tagú, független 

szakértőbizottság végzi. 

 
 

A pálinkák a bírálók számára beazonosíthatalanul 

kerülnek kínálásra. 

Díjazás: 

Arany, Ezüst, Bronz minősítés és oklevél. 

„I. Nyimi 2022 Pálinkamustra legjobb pálinkája” 

cím elnyerése, oklevél és értékes ajándékok. 

Nyilvános eredményhirdetés:  

A mustra eredményhirdetése a bírálatok lezárását 

követően a Nyimi Kultúrházban lesz 2022.02.26-

án 18.00 órától.  

 
 

 

I. Nyimi Pálinkamustra 

 

 

csinálnák a festést, nem hívnának mestert hozzá. 

Ekkor van egy anyagszámlánk. Mondjuk két éve 

megvették már a járólapot a terasz burkoláshoz, 

vagy kimaradt a járólap valahonnan, nincs róla 

számla, de hívnának egy burkolót, aki lerakja. 

Erre vállalkozói szerződést kell kötni, a burkoló 

ad számlát az elvégzett munkára. Akkor máris 

van egy munkadíj számla is, így már mindkét 

költség figyelembe vehető az elszámolásnál.  

Tényleg nem túl bonyolult. Tájékozódjunk, 

győződjünk meg róla, hogy jogosultak vagyunk -

e és vágjunk bele! Most még él ez a lehetőség, 

2022. 12. 31.-ig be lehet nyújtani a támogatási 

igényt.  

 
 

 

 

 Magyarország Kormányának jóvoltából még 

ez év végéig vehető igénybe a Gyermeket 

nevelő családok otthon felújítási 

támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 

kormányrendelet szerint. Most, hogy az 

adóvisszatérítés megérkezett a gyermeket 

nevelő családok pénztárcájába, érdemes azt 

okosan elkölteni. Ha az otthonfelújításra 

fordítják, akkor az arra fordított összeg felét 

is visszakaphatják.  

A hírlevél havi lapszámaiban egy kicsit 

bővebb tájékoztatást olvashatnak a 

támogatásról, érdemes végig olvasni és végig 

gondolni. Bármennyire is kevés összeget 

fordítanának az otthonuk csinosítására, annak 

az összegnek a fele visszaigényelhető. Elég 

széleskörű azoknak a tevékenységeknek a 

listája, amire elszámolható a költség. Legyen 

az például szobafestés, nyílászáró csere,  

terasz burkolás, kerítés építés. A lényeg, 

hogy rendelkezzünk anyagköltségre 

vonatkozó számlával és munkadíj számlával 

is. Nem kritérium, hogy az anyagköltség és 

munkadíj számla ugyanahhoz a 

tevékenységhez tartozzon.  Például: 

Vennének egy vödör festéket, hogy kifessék 

a gyerekszobát, de saját maguk  meg is  

Receptajánló- 
Zimmed 

Kropfe 
 (sváb fánk) 

Hozzávalók: 

1 kg feles liszt (fele 

sima, fele rétesliszt) 

30 dkg disznózsír 

10 dkg vaj 

3 dl tejföl 

2,5 dkg élesztő cukros 

tejben felfuttatva 

2 ek rum 

4 db tojássárgája 

nagy csipet só 

zsír a sütéshez 

fahéjas porcukor 

Elkészítése: 

Kössünk szalagokat 

a sütővasra 

(fémhenger, amire 

rátekerjük a tésztát). 

A lisztet a zsírral, a 

vajjal és a sóval 

összemorzsoljuk, 

úgy, hogy sima 

legyen 

Adjuk hozzá az 

élesztőt, 

tojássárgáját és jól 

dolgozzuk össze. 

Addig gyúrjuk, amíg 

a tészta elválik a 

kezünktől. 

Formáljunk cipókat 

belőle és 1 óráig 

kelesszük. Ha 

megkelt, nyújtsuk ki 

3-4 mm 

vastagságúra és 

vágjunk belőle 5-10 

cm-es téglalapokat. 

Egy magas falú 

fazékban 

forrósítsunk sertés 

zsírt. 

A kész fánklapokat 

átlósan helyezzük a 

sütőformára és a 

szalaggal rögzítsük. 

Egyenként süssük ki 

a zsírban. Ízlés 

szerint hidegen vagy 

melegen is 

megszórhatjuk 

porcukorral. 

Jól záródó edényben 

néhány napig friss 

marad. A fánkot 

tejszínhabbal is meg 

lehet tölteni.  

 

Az önkormányzati Facebook 

oldalon, a Nyimi Hírlevél 

következő számában, és igény 

szerint emailben is elküldjük az 

érintett gazdáknak a helyezést. Az 

„I. Nyimi 2022 Pálinkamustra 

legjobb pálinkája” cím hivatalos 

átadása a falunapon történik. A 

minősítő okleveleket minden 

pálinkás gazda megkapja.  

Terveink szerint a megmérettetést 

megfelelő számú érdeklődő 

esetén továbbfejlesztjük önálló 

rendezvénnyé a farsangi 

időszakban. 

A szervező bizottság 
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www.nyim.hu 

Református hírek: 
 

március 6-án, böjtfő 

vasárnapján 

úrvacsorás 

istentiszteletre kerül 

sor (Ságvár, 

Művelődési ház 8:30 

// Kiliti, RefKözHáz 

10:00) 

április 4-5-6-7-én (H-

Cs) az Ökumenikus 

imahét 
alkalmaira kerül sor 

templomainkban 

(Siófok rk, ev, ref 

18:00 // Kiliti 18:00) 

április 9-én, 
szombaton kerül sor 

tavaszi gyülekezeti 

kirándulásunkra; 

úticélunk: a Budai 

Várnegyed és a 

Budai-hegység 

április 10-én, 10:00-

tól virágvasárnapi 

kézművesház lesz, a 

Kiliti Református 

Közösségi Házban. A 

részvétel ingyenes, de 

előzetes 

regisztrációhoz kötött.  

Jelentkezni lehet 

április 4-ig, a 

ref.egyhazkozseg@g

mail.com E-mail 

címen 
 

Bozsoki-Sólyom János 

 

Katolikus szentmise 

időpontja 

2022.03. 05. 17:00 

órakor. 

Hamvazó szerdai 

hamvazkodással 

egybekötve 
 

 

 

 

Programajánló 
 

Vissza nem térítendő támogatást nyert a Nyimi Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület a Magyar Falu program keretében. 

Ezen támogatásnak köszönhetően 4 zenés program kerül megrendezésre.  

 

Elsőként 2022. május 27 péntek este 18:00 órakor - Kávészünet koncert, 

amelynek keretében a napokban meghirdetett versillusztrációs verseny 

eredményének kihirdetése is megtörténik.  
A zenekarról bővebb információ a https://kaveszunet.info/ oldalon található.  

Bemutatkozójukban írják: „A kávészünet zenekar koncertjein a legismertebb 

klasszikus és kortárs költők művei, valamint saját szövegű versátiratok szólalnak 

meg modern dinamikus hangzással. Zenéjük hidat képez a mai fiatalság, és az 

irodalom között. Az együttes minden korosztályhoz szól…” 

Hallgassuk meg hát mi is! 😊 

A következő program a gyermekeknek szól, de mint ahogyan megszokhattuk már, 

Nyimben soha sincs kizárólagosság. A felnőttek is élvezhetik a gyermeknapi 

programot, úgy a túrát, mint az Aranykapu zenekar 2022. május 28 -i koncertjét.  

 

Egy egyedülálló programra invitáljuk az érdeklődőket 2022. június 25.-én, egy 

szinte egész napos Zenei Kavalkád – koncertsorozatra. Ezen a napon színpadra 

lép az Egerszegi Akusztik, akiket a siófoki rendezvényekről ismerhetünk, visszatér 

a PannonGrass zenekar, akiket már hallhattunk korábban itt Nyimben falunapokon. 

Számunkra kevésbé ismert hangzású zenéjüket hamar megszerettük. 

Sztárvendégként köszönthetjük a nagymúltú KORMORÁN zenekart. Igazi 

megtiszteltetés ez számunkra, hiszen egy 1976-ban alapított zenekar állhat nálunk 

színpadra.  A napot utcabállal zárjuk, ahol a Chameleon zenekar adja a talpalávalót.   

 

A negyedik zenés program, a falunap keretében 2022. július 30-án kerül 

megrendezésre, ahol a délutáni koncertet Roy és Ádám adja majd.  

 

Ígéretes programsorozat áll előttünk, reméljük, mindenki talál majd kedvére valót.  
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