
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.június  www.nyim.hu    VII. évfolyam V.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 

Közérdekű 

tájékoztatók 

                      2.oldal 

Pályázati felhívás 

     2.oldal 

Módosultak a 

térítési díjak 

      3.oldal 

Receptajánló       

Roy és Ádám 

koncert 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Falunapi 

koncertajánló 

    4.oldal 

Falunapi programajánló 

 

 
 

MEGHÍVÓ 

NYIMI FALUNAP  1193-2022 (NYIM 829) 

2022. július 30. 
Délelőtti programok 

7:00-9:00  Nap indító reggeli langallózás a Faluháznál 

8:00-tól   Focimérkőzések 

9:00 -10:00  Süti sütő verseny – nevezés  

(sütik és receptek leadása a bolt mellett) 

10:00-től  Petanque verseny 

11:00   XI. Calibra találkozó, bevonulás  

 

FAKULTATÍV SPORT és egyéb programok 

Pingpong; Csocsó; Kosárlabda; Roller; Csillám tetoválás; Ugráló vár 

    

Délutáni Programok     

12:00-től   Ebéd  

(Az étkezés helyi lakosok számára a helyszínen biztosított 13:00 óráig; a vendégek 

támogatói ebédjegyet válthatnak) 

12:00-17:00   Főzőverseny 

13:30-15:30  Kugli verseny  

14:30    Lovaglás 

13:30   Regisztráció-Sörivó verseny 

14:00-14:30   Sörivó verseny 

15:00   Kalyi Jag (Autentikus roma folkról együttes) 

16:15   Blueskoncert 

17:15   Pannon Grass (Bluegrass zenekar) 

18:00   Roy és Ádám nagykoncert   

19:30       Kitüntetések átadása, Eredményhirdetések, Tombola húzás 

20:30   Utcabál – Sípos Tibor és Horváth Gábor 

21:00    Tűzijáték 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

http://www.nyim.hu/
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Közérdekű tájékoztatók  

Nyim Község Önkormányzatának képviselő- 

testülete a májusi ülésen több helyi rendeletet 

is felülvizsgált.  

Az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 

rendelet esetében új rendeletalkotás mellett 

döntött. A rendelet területi hatálya kiterjed 

Nyim község belterületén túl a külterületén 

lévő zártkerti ingatlanokon folytatott avar 

és kerti hulladék égetésére is. Az égetés 

továbbra is munkanapokon, valamint 

ünnepnap kivételével szombaton 16.00 

órától 19.00 óráig végezhető. A szabálytalan 

égetést elkövetőkkel szemben 10.000-

3000.000.- Ft bírságot szabhat ki az elsőfokú 

tűzvédelmi hatóság. A szabadtéri égetéssel 

kapcsolatos bővebb tudnivalók az alábbi 

linken olvashatók: Baranya Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(katasztrofavedelem.hu) 

A helyi rendelet itt olvasható: Önkormányzati 

rendelet (njt.hu) 

Szintén a május 26-i ülésen módosította a 

testület a helyi köztemetőről és a temetkezés 

rendjéről szóló rendelet díjszabásait 2022. 

július 1-jétől az alábbiak szerint: A 

temetkezési helyek megváltásának díjai (Az 

önkormányzat nem alanya az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvénynek.) 

 

 

 

 

Pályázati felhívás élelmiszerüzlet és italbolt helyiségeinek bérbeadására 

 

Hulladék-

szállítási naptár 

 

2022. július 
 

 
kommunális: 

vegyes 

kommunális 

P: szelektív 

papír 

 

M: szelektív 

műanyag 

 

Ü: szelektív 

üveg 

 

Nyim Község Önkormányzata pályázatot hirdet  

az önkormányzat tulajdonában lévő Nyim, Fő 

utca 28. szám alatti, 52 m2 nagyságú 

élelmiszerüzlet és italbolt helyiségeinek 

határozatlan időre történő bérbe adására. A 

helyiségbérlet berendezésre nem vonatkozik. 

A pályázatban meg kell adni, hogy milyen 

elképzelései vannak a pályázónak a bolt 

üzemeltetésére, a lakosság minőségi 

kiszolgálására, illetve, hogy milyen új 

szolgáltatásokat tervez beindítani. Milyen 

fejlesztési elképzelései vannak az italbolt 

működtetésére vonatkozóan.  

Az üzlet nyitvatartási idejének illeszkednie kell 

a települési igényekhez. 

A helyiségbérlet tervezett, kezdő időpontja: 

2022. szeptember 1. 

A minimálisan ajánlható havi bérleti díj a két 

helyiségre együttesen 60.000.-Ft + közüzemi 

díj. A helyiség birtokba adásakor 3 havi kaució 

előzetes biztosítása szükséges. 

A két üzlet üzemeltetését az önkormányzat egy 

bérlővel kívánja megoldani. A két üzlet közötti 

fizikai átjárhatóság biztosított, előzetes 

megtekintése lehetséges. 

 

A bérleti szerződés időbeli hatálya: 2022. 

szeptember 1-2024. április 30, mely szerződő 

felek egyetértése esetén hosszabbítható. 

A pályázatok beadására 2022. július 18. 

12:00 óráig van lehetőség. 

A pályázatokat zárt borítékban 2022. július 18. 

12:00 óráig a Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatalnál személyesen, vagy postai úton 

(úgy, hogy július 18-ig beérkezzen) lehet 

benyújtani.  

A borítékok bontására és a pályázatok 

elbírálására 2022. július 18. napján 13:00 

órakor kerül sor az önkormányzat hivatalos 

helyiségében. Azonos ajánlati összeg esetén 

egykörös licitálás történik. Amennyiben az 

ajánlati összegek a licitálást követően egyezést 

mutatnak, úgy a pályázat beérkezési ideje dönt. 

Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevő 

elbírálását követő 14 napon belül kerül sor. 

Az önkormányzat fenntartja magának azt a 

jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

További tájékoztatás a következő 

telefonszámon Pistár Péter polgármestertől 

kérhető: 0630/2511724. 

1. Koporsós sírhelyek díja 25 évre 

1.1. egyes sírhely 7.000,-Ft, 

1.2. kettes sírhely 14.000,-Ft, 

1.3. gyermek sírhely ingyenes. 

2. Urnasírhelyek díja 10 évre 

2.1. urnafülke urnafalban 8.000,-Ft, 

2.2. urnasírhely 7.000,-Ft, 

2.3. urna elhelyezése sírboltban 5.000,-Ft.   

(60 évre) 

3. Sírbolthely díja 60 évre 

3.1. 3 személyes sírbolthely 30.000,-Ft, 

3.2. 6 személyes sírbolthely 40.000,-Ft, 

3.3. 9 személyes sírbolthely 50.000,-Ft. 

4. Rátemetés díja 7.000,-Ft. 

5. A megállapított díjon felül 50% pótdíjat 

köteles fizetni, aki nem nyimi lakos elhunytat a 

nyimi köztemetőben kíván eltemetni. 

A temető használatáért fizetendő díjak 

( Az önkormányzat nem alanya az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvénynek.) 

1. A temetkezési szolgáltatók temető használati 

díja 15.000,-Ft/temetés. 

2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temető fenntartási 

hozzájárulási díja 1.500,-Ft/nap. 

3. A temetőbe való behajtás díja 400,-Ft/alkalom 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://baranya.katasztrofavedelem.hu/23812/szabadteri-egetessel-kapcsolatos-tudnival%C3%B3k
https://baranya.katasztrofavedelem.hu/23812/szabadteri-egetessel-kapcsolatos-tudnival%C3%B3k
https://baranya.katasztrofavedelem.hu/23812/szabadteri-egetessel-kapcsolatos-tudnival%C3%B3k
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/627593
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/627593
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Módosultak a szociális alapellátásért fizetendő térítési díjak 

Kohánszky Roy és Nagy Ádám a 

kilencvenes évek eleje óta zenélt 

együtt. A Roy és Ádám formáció a 

Tramps klubzenekar felbomlása után 

vált ki és az első, "A csapból is én 

folyok!" maxi CD-jük 1998 májusában 

jelent meg, szeptemberben pedig 

a Tartsd életben! című debütáló 

albumuk. 1999 augusztusában már 

negyedik, "Csak 1 

pillanat" videóklipjüket forgat-

ták Carrick McDonald fiatal amerikai 

rendezővel. Mindeközben olyan 

felkéréseknek tettek eleget, mint például 

egy duett Cserháti Zsuzsával az "Adj 

még a tűzből!" albumán, 

közreműködés Presser Gábor "Képzelt 

riport 1 amerikai popfesztiválról" vagy 

a Hooligans "Mesét, álmot, 

mámort" albumán. 1999–2000-ben a 

zenekar 11 válogatás CD-re került fel 

slágereivel. 2001-ben lehetőséget kaptak 

a New York-i fellépés alkalmával, 

a Cafe Wha? nevű élőzenés klubban is a  

Roy és Ádám nagykoncerrel készülünk a falunapra 

 

 

 

 Ságvár Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Som Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének és 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-

testületének hozzájárulásával 7/2022.  (V. 

 26.) önkormányzati rendeletével 

módosította a személyes gondoskodás 

körébe  tartozó  szociális  alapellátásokról 

 és  a  fizetendő  térítési  díjakról szóló 

 3/2014.  (II.  06.)  önkormányzati 

rendeletben meghatározott intézményi 

térítési díjak összegét. 

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

2022.július 01.napjától hatályos 

intézményi terítési díjai Ságvár az alábbi 

tájékoztatóban 

olvashatók:

 

Receptajánló- 
Cukormentes 
cseresznyés 

lepény 
Hozzávalók:  

20 g élesztő, 200 ml 

tej, 3 ek négyszeres 

erősségű édesítő.  

200 g liszt, 30 g 

olvasztott vaj, 

1tojás, 1 citrom 

reszelt héja, 1 csipet 

só, 50 g szeletelt 

mandula, 250 -

 300 g fagyasztott 

cseresznye vagy 

magozott friss 

cseresznye 

pici vaj és liszt a 

forma kikenéséhez, 1 

tojás, méz 

Az élesztőt 

felfuttatjuk a 

langyos tejben az 

édesítővel. Közben a 

lisztet összekeverjük 

az olvasztott vajjal, 

a tojással, a 

citromhéjával és egy 

csipet sóval. Miután 

felfutott az élesztő, 

hozzáadjuk a lisztes 

keverékhez, és 

homogén tésztává 

dagasztjuk. Lefedjük 

egy konyharuhával, 

majd minimum 1 

órát kelni hagyjuk.  

Közben a 

sütőformánkat 

kikenjük vajjal, és 

megszórjuk egy 

kevés liszttel. Egy 

forró serpenyőben 

pár perc alatt 

aranybarnára pirítjuk 

a szeletelt mandulát. 

Ha megkelt a tészta, 

eloszlatjuk a 

formában, vékonyan 

megkenjük a felvert 

tojással, majd 

egyenletesen 

rászórjuk a 

cseresznyét és a 

mandulát. 180 fokra 

előmelegített 

sütőben 25 perc alatt 

készre sütjük. Ha 

nem találjuk elég 

édesnek, akár 

mézzel 

megcsorgatva is 

tálalhatjuk. 

 

 

  

 

 

 
 

Bővebben a honlapon olvashatók a változások: 

Módosultak a szociális alapellátásért fizetendő 

térítési díjak « Nyim 

helyi fekete zenekarral „örömzenélni”.  

Az évek folyamán állandó résztvevőivé váltak 

a Kapcsolat koncerteknek, felléptek a Budai 

Parkszínpadon, a Petőfi Csarnokban és 

beindították önálló zenei klubjukat is.  

A zenekar már indulásakor céljaként kitűzte az 

élőhangszeres zene népszerűsítését. A 2000-es 

évek közepére azonban a duó szembesült azzal 

a problémával, hogy élőben túl sokat kell 

támaszkodnia más zenészekre, így Kohánszky 

Roy basszusgitárt ragadott és felkérték Csányi 

Zoltánt, aki a Black-Out és több más zenekar 

tagja, session-zenésze, hogy állandó dobosként 

szálljon be. 2006-tól trió felállásban működik a 

zenekar. 
A nagykoncert a július 30-i falunapon 18.00 

órától kezdődik a Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület pályázatának, és a Magyar 

Falu Program támogatásnak köszönhetően.  

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koh%C3%A1nszky_Roy&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_%C3%81d%C3%A1m_(zen%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrick_McDonald&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserh%C3%A1ti_Zsuzsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Presser_G%C3%A1bor
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pzelt_riport_1_amerikai_popfesztiv%C3%A1lr%C3%B3l
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pzelt_riport_1_amerikai_popfesztiv%C3%A1lr%C3%B3l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hooligans
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://nyim.hu/hir/modosultak-a-szocialis-alapellatasert-fizetendo-teritesi-dijak/
https://nyim.hu/hir/modosultak-a-szocialis-alapellatasert-fizetendo-teritesi-dijak/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kapcsolat_koncert
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_Parksz%C3%ADnpad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_Parksz%C3%ADnpad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_Csarnok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cs%C3%A1nyi_Zolt%C3%A1n_(dobos)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cs%C3%A1nyi_Zolt%C3%A1n_(dobos)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Black-Out&action=edit&redlink=1
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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 

Szünetel az 

ügyfélfogadás a 

Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban 
Ezúton tájékoztatom a 

Tisztelt Ügyfeleket, 

hogy Ságvár Község 

Önkormányzatának a 

Közszolgálati 

Tisztviselők Napja 

munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról szóló 

10/2019. (V. 21.) 

önkormányzati 

rendelete alapján 

a Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban július 1-

én az 

ÜGYFÉLFOGADÁS 

SZÜNETEL! 

Technikai okok miatt 

az 

ügyfélfogadás június 

30-án délután is 

szünetel! 

Megértésüket 

köszönjük! 

 
 

Falunapi sztárvendég a Kalyi Jag együttes 

A július 30-án megrendezésre kerülő Falunap egyik fellépő sztárvendég csapata a Kalyi 

Jag együttes lesz, akik a roma világzene kiemelkedő úttörője.  Zenei stílusuk folyóként 

árasztja el a világot és a muzsikájuk fogalommá vált. Több mint négy évtizeddel ezelőtt, 

Varga Gusztávnak volt egy álma: egyszer dalokat énekelni és írni Európában elsőként saját 

anyanyelvén, cigány nyelven. Létrehozta a Kalyi Jag (Fekete tűz) Együttest, melynek híre 

futótűzként járta be az egész világot, egy csapásra világsikereket értek el. 

Számos világkörüli turné és platina lemez után, is tovább dolgoznak, folytatják 

küldetésüket a legeredetibb cigány népzene nagyköveteiként. Dalaikat rajongók ezrei 

dúdolják szerte a világon. A világon számtalan muzsikusa játssza és dolgozza fel dalaikat, 

melyek egyedi „Kalyi Jag” stílusként élnek az emberekben, ma már igazi Hungarikumként. 

A legendás Kalyi Jag Együttes egy olyan összetéveszthetetlen sajátos stílust alakított ki, 

mely megkülönbözteti őket az összes többi cigány formációtól. Nemcsak a kiváló vokális 

adottságok, az utánozhatatlan virtuóz hangszeres technikák különböztetik meg őket, hanem 

a nem mindennapi 40 éves tapasztalataik a színpadokon. 

A Kalyi Jag együttes egy új projekttel indult el a zenei iparban. A Gipsy Gold 

Sounds felejthetetlen élményt nyújt a közönség számára.  Az Andrea, a Krisztina és az 

Ilona, a Zsigmond és a Guszti énekhangja visszavezeti a hallgatót a múltban élő cigányság 

romantikájába és előre röpíti a 21. századi világzenei hangzásba. Józsi őshangzású 

artikulált szájbőgője, a Laci kifinomult hangszerismerete, és virtuozitása, Gyurinak a 

harmonika, billentyű, vagy nagybőgő játéka csodás hangulatot teremt.  

Az együttes jelenlegi felállásával már Ferenc Pápa meghívásának is eleget tett, hiszen az 

Együttes megalkotta az első Gipsy Gospel produkciót is. 2016-ban Ferenc Pápa 

Őszentsége felszentelte az Együttes Hanganyagát a Vatikánban, a Nervi Hallban, 5000 

ember előtt. Mára a pasztorált dalokat a templomokban is éneklik a hívek roma és magyar 

nyelven. 

A Kalyi Jag Együttes a legelismertebb és legméltóbb képviselője az autentikus cigány 

kultúrának Magyarországtól Hollywoodig, Sao Paolotól Washingtonig és New Yorktól 

Tokióig. 

 
 
Zenei ajánló:  
https://www.youtube.com/watch?v=LERnOL2xp2Y ;  

https://www.youtube.com/watch?v=2Ol4ZDxfFmQ  
 

Református hírek: 
 

A szentendrei Kecskés 

Együttes július 

derekán a kiliti és a 

ságvári református 

templomokban ad 

koncertet. 

Részletek 

hamarosan… 

 

Katolikus 

szentmise  

Július 2. szombat 

19:00 Római 

Katolikus mise 

Július 23. szombat 

19:00 Görög 

katolikus mise 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://www.youtube.com/watch?v=LERnOL2xp2Y
https://www.youtube.com/watch?v=LERnOL2xp2Y
https://www.youtube.com/watch?v=2Ol4ZDxfFmQ

