
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.április  www.nyim.hu    VII. évfolyam III.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 

Térfigyelő 

kamerarendszert 

nyertünk 

                      2.oldal 

Gyereknapi 

programajánló 

     2.oldal 

Pályázati lehetőség 

                   3.oldal 

Receptajánló       

Az Édesanyákat 

köszöntjük 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Eboltás  

    4.oldal 

Tisztelt Nyimi Lakosok! 

Az elmúlt időszak néhány eseményét és az idei év várható történéséiről szeretnék 

Önökkel néhány gondolatot megosztani. Az idei évnek nagy reményekkel vágtunk neki. 

Az enyhülő járványhelyzet a sok-sok beadott pályázat, azt a néhány évvel ezelőtti 

eseménydús időszak visszatértét irányozta elő, amire régen vártunk már. Ennek 

megfelelően elkészítettük civil szervezeteinkkel együtt az idei programtervünket, és 

reménykedve vártuk, várjuk a beadott pályázataink pozitív elbírását. A programok az 

elmúlt hónapokra rendre megvalósultak. Bár a hivatalos állami ünnepek helyi közös 

megünneplésére ezúton is várjuk településünk lakóinak aktív részvételét.  

Aktualitásként arról tudom tájékoztatni a falu minden lakóját, hogy hosszú előkészítő 

munkát követően júniusban, végre elindul a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos 

projektünk kivitelezése. Előre szeretném jelezni, hogy a településen egy időben több 

ponton folynak majd kivitelezési munkálatok. Ez okozhat fennakadást, kellemetlenséget 

a mindennapi életünkben vagy a közlekedésben. Mindenkitől türelmet szeretnék kérni, 

hiszen közös érdekünk, hogy ez az akut probléma legalább részben megoldódjon. 

A Magyar Falu Program keretében az idén eddig 2 projekt fog megvalósulni az elnyert 

támogatásoknak köszönhetően. A temetőben harangláb fog épülni és korszerű 

informatikai rendszert vezetünk be a temetőnyilvántartás vezetésére.  

A másik jelentős, részeredmény az erre a ciklusra meghirdetett belterületi utak 

megújítására vonatkozó programunkban, hogy a Magyar Falu Program keretén belül, 

támogatást nyertünk a Petőfi Sándor utca Szent István parknál lévő balesetveszélyes 

kanyarulatának megszélesítésére.  

Mindenki tapasztalhatta, hogy elkezdődött a kábeltévé és internet hálózat korszerűsítése, 

amitől nagyobb minőségi változást remélünk, a jelenlegi elavult rendszerhez képest. 

Az idén több nagyobb szabású programunk is lesz. Az első a Május 1 - én Anyák napi 

ünnepségünk, amire már gyermekeink lelkesen készülnek. Ugyancsak a gyerekeknek, 

májusban az általános iskola felső tagozatának és középiskolás korosztálynak szóló, 

országosan ismert nagy zenekar koncertje lesz (Kávészünet zenekar) május 27-én. Május 

28-án pedig a hagyományos túrával egybekötött gyereknap.  Amikoris a délután, az 

Aranykapu Zenekar kocerjével zárul. Június 25-én „Zenei Kavalkád” címmel egy egész 

délutánon keresztül pop; folk-rock és rock koncertek követik egymást. Ekkor a 

Kormorán zenekar lesz a legnagyobb név a fellépők között, akik már 1976 óta 

működnek. Nyugodtan mondhatom, hogy a zenekarral igazi zenei klasszikus látogat el 

Nyimbe.  

A falunapon pedig Roy és Ádám lesz a délutáni fellépőnk, sok más érdekes program 

kíséretében. Mind a gyermeknapi, mind a júniusi zenei program, mind a falunapi 

sztárvendék a Hagyományőrző Egyesület által elnyert támogatásnak köszönhetően 

valósul meg, amit ezúton is köszönök az Egyesületnek, hogy aktívan szervezik Nyim 

közösségi, és kulturális életét. 

Bíztatok mindenkit a programokon való részvételekre, mert az elmúlt 2 év vírusos 

bezártsága után szükség van még a – legendásan jónak mondható – nyimi közösségi élet 

megerősítésére. 

      Barátsággal:    Pistár Péter 

        polgármester 
 

 
 
 

Polgármesteri gondolatok 

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 

Újabb pályázati sikerről számolhat be a Hagyományőrző Egyesület 
 "DIGITÁLIS JÖVŐ- DIGITÁLIS 

VÉDELEM- DIGITÁLIS ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATÁNAK HATÁSA ÉS 

DILEMMÁI"  címmel nyújtottunk be 

pályázatot a Magyar Falu Program 

keretében. A program 

megvalósítására 2.535.000 Ft támogatást 

kapott az egyesület, ez által a település, 

hiszen a program 

megvalósításával valamennyien gyarapo

dni fogunk.  

Az egyesület által létrehozott köztéri 

közösségi terek állag megóvását- 

rongálások megelőzésére térfigyelő 

kamerák kihelyezésére nyújtottunk be 

pályázatot.  

A pályázat célja továbbá, hogy a fiatal 

generáció számára ezzel 

biztonságosabbá tegyük a szabadidő 

eltöltéséhez a közösségi tereket, hogy 

ezek a helyszínek ne adjanak otthont a 

droggal, dohányzással való 

találkozásnak. 

Mindemellett a település lakosságának 

szeretnénk a beszerzett kamerarendszer 

működésének bemutatásával a digitális 

valóságról, a személyiségi jogok 

védelméről, az adatvédelemről és az 

internethasználat, közösségi média 

veszélyeiről ismereteket nyújtani.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni 

országgyűlési képviselőnk Witzmann 

Mihály  támogatását, amellyel 

hozzásegített minket ahhoz, hogy 

valamennyi elképzelésünket, meg tudjuk 

valósítani, és ehhez a szükséges anyagi 

források is rendelkezésre álljanak.  

Ezzel a pályázattal együtt az elmúlt két 

évben összesen 4.535.000,- Ft támogatást 

kapott az egyesület, és még egy benyújtott 

pályázatunk vár elbírálásra.  

A program részleteiről hamarosan 

tájékoztatjuk a kedves lakosságot.  

 

Gyereknapi programajánló 

A gyermeknap mindig különös 

figyelmet kapott Nyimben, hiszen 

mindannyiunk számára fontos a felnövekvő 

nemzedékről gondoskodni, biztosítani 

számukra azt az élményt, ami felnőtt 

korukban is arra emlékezteti őket, hogy 

szülőfalujukban mindig fontosak voltak, 

szeretet vette őket körül.  

Ebben az évben rendhagyó lesz a 

gyermeknap, mivel most kivételesen nem 

csak szombaton, hanem már péntek délután 

elkezdődik az ünneplés.  

2022.05.27.-én pénteken 18:00-kor a 

kiskamaszok kedvence a Kávészünet zenekar 

ad koncertet Nyimben. Nagy öröm ez 

számunkra, hogy egy ilyen színvonalas 

programot tudunk biztosítani. A koncerthez 

kapcsolódóan két pályázati felhívással éltünk, 

amelyben a nagyobb gyerekeknek 

lehetőségük nyílik a Kávészünet zenekar 

dalaihoz kapcsolódóan  videoklipet, vagy 

rajzos illusztrációt készíteni.  

Következő napon szombaton 

a hagyományokhoz hűen akadályverseny lesz 

a gyermekek számára, ahol a megszokott 

módon a  környező domboldalakra, 

erdőkbe kirándulunk a gyermekekkel kisebb 

csoportokban, és játékos feladatokkal 

kihívásokkal kell megküzdeniük.  

Hulladék-

szállítási naptár 

 

2022. május 

 
 

 

kommunális: 
vegyes 

kommunális 

lom: 

lomtalanítás 

P: szelektív 

papír 

 

M: szelektív 

műanyag 

 

Ü: szelektív 

üveg 

 

Finom ebéddel várjuk őket, majd ebéd után a 

játszótéren sorversenyek játékok várják őket 

egész délutánig, mert 16:00 órai kezdettel az 

Aranykapu zenekar szórakoztatja a 

gyerekeket, majd ezt követően kerül sor a 

délelőtti akadályverseny 

eredményhirdetésére.  

Reméljük minden korosztály talál magának 
Reméljük, minden korosztály talál magának 

megfelelő szórakozási lehetőséget ezen a két 

napon.  

A részletes programot figyeljék az 

önkormányzat FB oldalán és a 

kihelyezett plakátokon.  

 

" Amikor a gyermek gyermek, bárhová is 

kerüljön, van már neki otthona, 

szeretetből fundált kősziklán, mire feszíttetett 

az Igének sátora. 

 

Amikor a gyermek gyermek, semmire sem 

vágyik, mert az Élet már az övé, 

mint utód, akit megtett az ő dicső Atyja 

minden javában örökössé." 

Verebélyi Tamás: Gyermetegségben 

Forrás: www.poet.hu 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.poet.hu/
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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 

 

 
 

 

Május 16-ig lehet pályázni  Hagyományőrző Egyesület felhívásaira 

 Az anyák megünneplésének története az 

ókori Görögországba nyúlik vissza, melyet 

minden országban más és más napokon 

ünnepelnek. Angliában az 1600-as években 

a húsvétot követő negyedik vasárnapon 

tartották az édesanyák ünnepét. Az Egyesült 

Államokban először 1872-ben ünnepelték 

meg Bostonban az anyák napját, majd Anna 

Marie Jarvis volt az, aki 1914-re elérte, 

hogy nemzeti ünneppé nyilvánítsák és, hogy 

az ünnepet május második vasárnapján 

tartsák, elhunyt édesanyja emlékére. 

Magyarországon első alkalommal 1925-

ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta. 

1928-ban miniszteri rendelet alapján a 

hivatalos iskolai ünnepélyek közé tették az 

Anyák napját. Mozgó ünnepünk, melyet a 

május hónap első vasárnapján tartunk. A 

legtöbb országban tavasszal és májusban 

ünneplik, többnyire a hónap második 

vasárnapján. Akadnak viszont olyan 

országok, ahol az év vége felé tartják, mint 
például Argentínában, ahol október 

harmadik vasárnapján, Oroszországban 

november utolsó vasárnapján, Panamában 

pedig december 8-án. 

Az Édesanyákat köszöntjük! 

 

 

 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 videoklip 

forgatás és versillusztráció témakörben. 
Bíztatunk minden érintett diákot, ha ötletetek 

van, ne habozzatok, valósítsátok meg, a 

tehetségeteket mutassátok meg! 

 
 

Receptajánló-
Mézes-mustáros 

csicsókafőzelék 

Hozzávalók 

2 ek mangalica zsír 

1 közepes 

vöröshagyma 

4 dl alaplé 

3 db babérlevél 

40 dkg csicsóka 

20 dkg burgonya 

1 gerezd fokhagyma 

3 teáskanál dijoni 

mustár 

2 dl tejföl 

1 ek méz 

10 dkg kolbász 

1 csokor snidling 

Elkészítés 

A mangalica zsíron 

megpirítjuk az 

apróra vágott 

vöröshagymát, és 

hozzáadjuk az 

átnyomott 

fokhagymát. 

A megpucolt, 

kockára vágott 

csicsókát és 

burgonyát a 

hagymához adjuk, és 

felöntjük az 

alaplével, majd 

babérlevéllel 

megfőzzük. 

Ha a zöldségek 

megfőttek, a felét 

szűrőkanállal 

kivesszük, és 

félretesszük. A 

babérleveleket is 

eltávolítjuk, A 

maradékot 

botmixerrel 

krémesítjük. 

Hozzáadjuk a 

tejfölben elkevert 

mustárt és a mézet, 

és összeforraljuk 

majd hozzáadjuk az 

előzőleg félretett 

zöldséget. 

A vékonyra szeletelt 

kolbászt száraz 

serpenyőben zsírjára 

pirítjuk. 

A főzeléket ezzel és 

apróra vágott 

snidlinggel tálaljuk. 
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www.nyim.hu 

Református hírek: 

Május 1-én, 

Édesanyák 

vasárnapján az 

anyákat, nagymamákat, 

dédikéket köszöntjük 

ünnepi 

istentiszteletünkön.  

2022. július 2-án, 
szombaton egész napos 

gyülekezeti 

kirándulásra kerül sor 

Pápán – a 

REFORMÁTUS 

EGYHÁZI NAPOK 

DUNÁNTÚL (REND) 

rendezvényein veszünk 

részt. (JELENTKEZNI 

2022. JÚNIUS 1-IG 

LEHET!) 

FENYVESI 

NYÁRI TÁBOROK 

A tábor költsége 33.000 

Ft/fő/hét, melyből 

kedvezményesen 

mindössze 11.000 

Ft/fő/hét fizetendő* 

résztvevőnként (*kivéve 

a családos hét!) – a 

Dunántúli Református 

Egyházkerület, a 

Somogyi Református 

Egyházmegye, valamint 

a helyi eklézsiák 

jóvoltából (A részvételi 

díj tartalmazza: a 

szállást, a háromszori 

bőséges étkezést és a 

programokon való 

részvételt)! 

Jelentkezési lap a 

Lelkészi Hivatalon 

(ref.egyhazkozseg@gm

ail.com) keresztül 

igényelhető! 

A kitöltve beérkezett 

jelentkezési lapokat a 

helyi lelkipásztor 

továbbítja a tábor 

szervezői felé. 

Bozsoki-Sólyom János 

Katolikus szentmise 

2022. május 8-án lesz  

9.30-kor Ságváron  

(első áldozás) 

 

Eboltás időpontok 
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