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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 

Ismét falutakarítás    

    2.oldal 

 

A nőket ünnepeltük 

     2.oldal 

Családok 

otthonteremtési 

támogatása  3..oldal 

Receptajánló       

Pálinkamustra 

eredményhirdetés 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Választási 

tudnivalók  

    4.oldal 

Tisztelt Nyimi Polgárok! 

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik” – mondta 

Széchenyi István, a legnagyobb magyar, és szavai ma legalább olyan erővel kell, hogy 

szívünkbe, és tudatunkba hasítsanak, mint a reformkorban. 

 A 48-as ifjaknak március idusán sikerült felébreszteni a közösségi szellemet, 

közösséggé varázsolni az egymás mellett élő társadalmi csoportokat, civil összefogást 

létrehozni. Ők a magyarok történelmében az újra és újra felvillanó jelek, ők azok, akik 

árnyékból a fény felé fordítják a magyar nemzet jobbik énjét. 

Újra Széchenyi István szavait szeretném idézni: „Sokan azt gondolják, hogy 

Magyarország volt, de én azt szeretném hinni, hogy lesz.” 
Ugyanis a jövő mindig arra van, amerre még nem jártunk, de menni szeretnénk. Ez az út 

sosincs készen, meg kell építeni. A jövőbe az tud eljutni, aki veszi a bátorságot, hogy 

elinduljon egy olyan úton, melyen korábban senki sem járt. Az összefogás, az új irány 

segíthet ebben. A jövő emberei azok lesznek, akik megteremtik a jövőt, egy új 

Magyarország és Nyim talapzatát.  

Globalizált világunkban, a világnézetek soha nem látott mértékben képesek érintkezni 

egymással, óriási feszültségeket okozva. A nagyhatalmak és hatalmasságok játéka 

vagyunk? 

 
Ideológiákat megalkotó emberek küldik egymás ellen a kisembert, mert veszélyben a 

demokrácia vagy a konzervatív értékek megszűnését akarók jelentenek veszélyt a 

világunkra, esetleg egyszerűen csak a pénz és hatalom a motiváció? A hétköznapi ember 

csak rácsodálkozik, megdöbben, hogy mi történik a világban! Nem érti, mint a 

történelemben kirobbanó háborúk során sokszor, hogy miért kell megvetnem a 

szomszédomat, mikor eddig semmi bajom nem volt vele. Legyen bármilyen nemzetiségű 

vagy vallású, de azt mondták, hogy utálnom kell. Miért? 

 

Ma, amikor újra háború dúl a szomszédunkban. Mikor mindenki újra értékeli a 

Magyarország, Európa és világ biztonságát.  A forradalom is más értelmet nyer. A távoli 

hősök, hőstettek és borzalmak megelevenednek. Testközelibb a háború és az abban 

meghozott áldozat is, amit szinte a bőrünkön érzünk.  

Tiszteljük a 1848 -’49 -es hősöket és adózzunk az akkori, és mai háborús áldozatok 

emléke előtt! 

Pistár Péter polgármester   

 

 

        Pistár Péter 

A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik 

 

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 

Április 23 - ismét falutakarítás 
 Itt a tavasz, és itt az ideje a szokásos 

„nagytakarításnak” ismét, faluszinten is. 

Nyimben a sokéves hagyományt sajnos 

a pandémia megszakította, azonban itt 

az ideje, hogy ismét felvegyük a 

kesztyűt és újra tevékenyen részt 

vegyünk a falu megtisztításában, 

parkjaink, tereink gondozásában. A 

kezdeményezés Nyim Község 

Önkormányzata és a Siófoki 

Szakképzési Centrum Baross Gábor 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

között létrejött együttműködés 

keretében, valamint a helyi civil 

szervezetek közös megmozdulásával 

valósul meg idén, 2022. április 23-án. A 

Nyimi Faluszépítő és Környezetvédő 

Egyesület a takarítási, felújítási munkák 

mellett idén is házi készítésű langallóval 

vendégeli meg a résztvevőket. 

Szeretnénk, ha a falubeli lakosok közül 

is minél többen csatlakoznának a dolgos 

kezű önkéntesekhez, és mutatnának jó  

 

példát gyermekeinknek, unokáinknak, 

hiszen mindannyian tudjuk, az élhető 

környezetünkért mi magunk tehetünk a 

legtöbbet! A szélsőséges időjárás pedig azt 

mutatja, hogy talán az utolsó utáni 

pillanathoz érkeztünk a cselekvésben. 

Mindent kicsiben kell elkezdeni, ezért 

szeretettel várunk minden felelősen 

gondolkodó helyi lakost, illetve helyi 

kötődésű személyt. A résztvevőknek 

ebédet is biztosítunk. A szokásos 

szemétszedés mellett a tervezett 

munkálatokról a következő lapszámban, 

szórólapon, illetve a facebook oldalunkon 

olvashatnak bővebben a későbbiekben. 

 

A nőket ünnepeltük  

Egy várva várt programra került sor 

március elején, melyet nagy készülődés 

és izgalom előzött meg. Ez a rendezvény 

nem volt más, mint a nőnapi bál, melyre a 

szokásosnál többet kellett várnunk a 

pandémia miatt, azonban ez a kihagyás 

nem szegte a helyi férfiak kedvét. Újult 

erővel, és még több szívvel-lélekkel 

készültek, hogy egy igazán színvonalas 

estével kedveskedjenek nekünk, nőknek. 

A bált Pistár Péter polgármester nyitotta 

meg, majd a C&M Dance Studio táncosai 

mutatták meg ragyogó tánctudásukat 

színvonalas műsorukon keresztül, és 

végül egy igazi különleges táncos show-

val zárult az est műsoros része, melyet a 

helyi férficsapat tagjai adtak elő.  

 

A műsorszám egyaránt volt vidám, ötletes, 

látványos, és felejthetetlen, igazi 

megkoronázása volt az estének, és remek 

alapja a báli hangulatnak. Az ízletes 

vacsora felszolgálása és a virágok átadása 

után kezdetét vette a bál, melyhez a 

talpalávalót a Sipos Tibor - Horváth Gábor 

alkotta duó szolgáltatta.  

Az elmaradhatatlan tombolasorsolás során 

a szerencsésebbek értékes nyereményekkel 

gazdagodhattak. Aki eljött, biztosan nem 

bánta meg, hiszen egy igazán jó hangulatú, 

tartalmas estét zártunk. Köszönjük szépen 

nektek, Férfiak! 

 

Hulladék-

szállítási naptár 

 

2022. április 
 

 
 

 

kommunális: 
vegyes 

kommunális 

 

P: szelektív 

papír 

 

M: szelektív 

műanyag 

 

Ü: szelektív 

üveg 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com


 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 3.oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

A 2022.02.26 - án megtartott I. Nyimi 

Pálinkamustrára 31 tétel érkezett bírálatra. Kovács 

Gábor által vezetett 3 tagú bírálóbizottság, 

szakszerűen és pártatlanul végezte munkáját. 

Ezúton köszönjük a munkáját a bizottság minden 

tagjának: Bartalis Imrének, Szarka Norbertnek a 

bírálatért és a Koszó Adrienn -nek a bírálatok során 

nyújtott segítségért. A bírálat során minden tételről 

értékelő lap készült, amire felvezetésre kerültek a 

bírálás során tapasztaltak. Az eredményhirdetést 

követően a tapasztalatokról lehetősége volt minden 

pálinkás gazdának, a bizottság tagjaival beszélni. 

Tanácsokat kaptak a cefrézés és főzéssel 

kapcsolatban. 

 

Eredmények: 

12 Arany minősítést 

10 Ezüst minősítést 

3 Bronz minősítést szerzett 

 

 

 

6 tétel nem kapott értékelést, mert jelentős cefrézési 

vagy lepárlási hibája volt (elő vagy utópárlat). 

A zsűri elnöke a mustrát sikeresnek és magas 

színvonalúnak értékelte. Ezúton is gratulálunk 

minden pálinkás gazdának az elért eredményért. 

Az eredményeket a Falunapon is megismételjük, és 

az I. Nyimi Pálinkamustra legjobb pálinkája címhez 

tartozó díj átadása is ott történik meg. 

 

 

I. Nyimi Pálinkamustra legjobb pálinkája címet: 
Weifenbach Tivadar "Som" pálinkája nyerte. 

 

ARANY minősítést nyert pálinkás gazdák: 

Weifenbach Tivadar: Kajszi; Szeder; Körte; Birs;  

Pistár Péter: Törköly 

Kátai Viktor: Meggy;Irsai Olivér (szőlő) 

Kanalas Zoltán: Szilva 

Id. Kanalas Zoltán: Vegyes; Birs 

 

EZÜST minősítést nyert pálinkás gazdák: 

Erdélyi Balázs: Alma 

Resch Gábor: Meggy; Vegyes 

Kátai Viktor: Alma (Luna)  

Bodó Tamás: Törköly 

Weifenbach Tivadar: Barack, Szilva 

Sándor László: Törköly 

Weifenbach Károly: Szilva, Alma 

 

BRONZ minősítést nyert pálinkás gazdák: 

Sebestyén Éva: Vegyes 

Kátai Viktor: Alma, Körte 

 

A rendezvény sikerén felbuzdulva tervezzük, hogy 

hagyományteremtő céllal megismételjük a nyimi 

pálinkamustrát. Ezzel is ösztönözve a pálinkás 

gazdákat az egyre jobb minőségű pálinkák készítésére. 

 

Az eseményről készült fotógaléria az önkormányzat 

facebook oldalalán tekinthető meg. 

 

I. Nyimi Pálinkamustra- eredményhirdetés 

 

 

Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre 

igényelhető a támogatás? 

A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a 

sorolja fel, melyek az alábbiak: 

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy 

cseréje,  

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, 

amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, 

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy 

elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások 

alkalmazását is,  

az épület külső festése, színezése, valamint 

szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a 

hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,  

a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, 

spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy 

cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,  

tető cseréje, felújítása, szigetelése, 

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, 

klímaberendezés beépítése, cseréje, 

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,  

belső tér felújítása, ideértve :  a lakás helyiségeinek 

belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti 

burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, 

 a galériaépítést,  

 a belső lépcső kialakítását és cseréjét,  

a szaniterek beépítését vagy cseréjét,  

a villanykapcsolók és - dugaljak kialakítását és 

cseréjét 

 Kik igényelhetik a támogatást?  

A támogatást a legalább egy gyermeket váró 

vagy nevelő magyar állampolgár, mint igénylő 

igényelheti, vagy az azonos lakóhellyel 

rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, 

együttes igénylőként igényelhetik. Azaz, aki 

gyermeket vár vagy gyermeket nevel. Lehet 

házas, élettárs, vagy egyedülálló, ebben nincs 

korlátozás.  A rendelet 1. § (1) bekezdés 2. 

pontja rögzíti, hogy ki számít gyermeknek a 

támogatás szempontjából: gyermek: az igénylő 

 a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét 

követően, valamint 

 b) vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, 

aki  

ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy 

 bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott 

munkaképességű személy, 

 c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek 

halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja; 

Hány alkalommal vehető igénybe a 

támogatás?  

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes 

igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal 

vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, 

akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 

2022. december 31-éig az utolsó felújítási 

számla kiegyenlítését követő 60 napon belül 

ismételten igényelhető a támogatás. 

 

Receptajánló-  
Itt a 

medvehagyma 

szezon 
A medvehagyma 

jellegzetes illatát 

egy rendkívül erős 

antibakteriális 

hatóanyagnak 

köszönheti, amelyet 

rendkívül pozitív 

eredményekkel 

alkalmaznak az 

érelmeszesedés és a 

daganatos 

megbetegedések 

megelőzésében és 

gyógyításában is. 

Rengeteg benne a C-

vitamin, kiváló vas-, 

kálium-, kalcium-, 

magnézium-, 

foszfor- és szelén-

forrás. A 

szelénhiányos 

állapotot az utóbbi 

időben sűrűn 

emlegetik fel a 

vírusfertőzések 

kapcsán is. 

Hogyan készítsük 

el? 

Rakhatjuk a friss 

leveleket egyből a 

szendvicsbe is, de 

sok ínycsiklandó, 

színes finomság is 

készülhet belőle, s 

mehet bátran: 

Krémlevesbe – 

krumplival 

összefőzve 

Fűszerként – 

petrezselyem helyett 

például krumplira 

isteni 

Tavaszi 

túrókrémbe – 

bármilyen kenyérre 

kenhető sajtos vagy 

vajas krémbe 

Salátába – az 

erősebb 

hagymafélék 

kiváltására 

Pesztónak – 

olivaolajjal 

leturmixolva, sózva-

borsozva hűtőben 

sokáig eláll 

Sós tészták 

színezésére, 

ízesítésére (nokedli, 

pogácsa) 
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Református hírek: 
 

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 Nyimben 

2022.04. 09. 18:00 

órai kezdettel 

 

Szent Kilit Katolikus 

Plébánia 

2022. április 07-én 
17.00 órától 

gyóntatás, 18.00 

órától szentmise 

Vezeti: Bara Adolf 

Balatonszabadi 

plébános 

Vár az Úr, hogy 

ünnepelhess! 

 

Április 03-án voksol az ország 

 

 
Nemzeti Választási Iroda oldala 

Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési Választás 2022. (valasztas.hu) 

 

Szavazóhelyiség címe: Nyim, Fő utca 65. (Önkormányzat helyisége) 

A szavazás napján reggel 06.00 - és este 7.00 között adható le a voks. 

 

Egyéni választókerületi jelöltek: 

Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési Választás 2022. (valasztas.hu) 

 

Buzdítunk mindenkit a szavazáson való részvételre! 
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