
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

        

 

           

               

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.július  www.nyim.hu    VII. évfolyam VI.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 

Falunapi vetélkedők 

                      2.oldal 

Pályázati felhívás 

     2.oldal 

Calibra találkozó 

      3.oldal 

Receptajánló       

Közélet 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Falunapi 

koncertajánló 

    4.oldal 

Nyimi Falunap 2022.július 30. 

 
 
 

Tisztelt Nyimiek! 

 

Településünk önkormányzata az év 

elején úgy határozott, hogy 

megrendezzük a 2022-es Nyimi 

Falunapot, amennyiben a járvány és 

külső tényezők ezt lehetővé teszik 

számunkra. Az elmúlt hónapok 

történései és az önkormányzatot is 

érintő gazdasági változások és  

drasztikus energia áremelkedés, 

takarékosságra intenek bennünket. 

Annak ellenére, hogy előrelátó 

módon évekkel ezelőtt kicseréltük a 

közvilágításunkat ledes, 

költséghatékony közvilágítási 

lámpákra, a megnövekedett 

áramköltségeket ki kell 

gazdálkodnunk. A testület 

egyetértésével úgy határoztam, 

hogy a tűzijátékot nem rendezzük 

meg az idei falunapon. A többi 

programot változatlanul 

lebonyolítjuk. 

Kérem a Lakosság szíves 

megértését és remélem, hogy ennek 

ellenére egy tartalmas és vidám 

napot tudunk együtt tölteni. 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk a július 30-án 

megrendezésre kerülő Nyimi 

Falunapra! 

 

Üdvözlettel: 

Pistár Péter 

polgármester 

 

 

 

 

 

http://www.nyim.hu/
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Játékos feladatok várják a falunapon résztvevőket 
 
Az idén megrendezésre kerülő falunapon is 

számos lehetőséget biztosítunk a 

versengésre. A megmérettetések első 

helyszíne a játszótér mellett található 

focipálya lesz, ahol már 8:00 órától 

kispályás foci mérkőzések zajlanak majd. 

Külön öröm, hogy idén, több év kihagyás 

után végre újra összecsapnak a lányok és az 

asszonyok egymással a focipályán, úgyhogy 

izgalmas pillanatoknak lehetünk szemtanúi. 

A háziasszonyok összemérhetik 

ügyességüket a sütisütő versenyen is, ahol a 

zsűri tagjai idén is kiválasztják majd a 

három legfinomabb és legmutatósabb édes-, 

és a legízletesebb sós süteményt. A 

petanque szerelmesei 10:00 órától páros 

versenyen mutathatják meg tudásukat. A 

főzőverseny résztvevői 12:00 órától 

foglalhatják el helyüket, így megfelelő idő 

áll rendelkezésükre, hogy készülő ételükkel 

elkápráztassák a szakavatott ítészeket. 

13:30-tól kezdetét veszi a kugliverseny, ahol 

szintén párban zajlik majd a megmérettetés. 

A nap utolsó, de biztosan a 

legizgalmasabbnak ígérkező versenye 

a sörivó verseny, ahol a nevezők számától 

függően 4-6 fős csoportokban zajlik majd a 
 

 

 Meghosszabbított határidővel lehet pályázni a nyimi italbolt bérlésére 

 

Hulladék-

szállítási naptár 

2022. 

augusztus 

 
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 ITALBOLT helyiség bérbe 

adására. A helyiségbérlet berendezésre nem 

vonatkozik. 

A pályázatában meg kell adnia, hogy milyen 

elképzelései vannak az italbolt üzemeltetésére, a 

lakosság minőségi kiszolgálására, illetve hogy 

milyen új szolgáltatásokat tervez beindítani, 

továbbá milyen fejlesztési elképzelései vannak. 

Az üzlet nyitvatartási idejének illeszkednie kell 

a települési igényekhez. 

A helyiségbérlet tervezett, kezdő 

időpontja: 2022. szeptember 15. 

A minimálisan ajánlható havi bérleti 

díj 60.000.-Ft + közüzemi díj. A helyiség 

birtokba adásakor 3 havi kaució előzetes 

biztosítása szükséges. 

Az üzlet előzetes megtekintése lehetséges. 

A bérleti szerződés időbeli hatálya: 2022. 

szeptember 15 - 2024. április 30, mely szerződő 

felek egyetértése esetén hosszabbítható. 

A pályázatok beadására 2022. augusztus 3-án 

12:00 óráig van lehetőség. 

 

A pályázatokat zárt borítékban 2022. augusztus 

3-án 12:00 óráig a Ságvári Közös 

Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy 

postai úton (úgy, hogy augusztus 3-ig 

beérkezzen) lehet benyújtani.  

A borítékok bontására és a pályázatok 

elbírálására 2022. augusztus 3. 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. 

Nyim Község Önkormányzata 

 

küzdelem, egyenesági kieséssel több fordulón át. 

Az értékes nyeremények mellett a szórakozás, 

kikapcsolódás is garantált, ezért bíztatunk 

mindenkit, nevezzenek minél többen. Töltsünk 

együtt újra egy tartalmas napot! Várunk 

mindenkit sok szeretettel! 

 

 

A nyimi 

szőlőhegyen pince, 

présház 

lakószobával eladó! 

A 330 négyszögöl 

területen víz és 

villany is 

megtalálható. 

Érdeklődni: 

06 84/380-784 

06 70/623-6597 

számokon lehet! 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://nyim.hu/fontos-hir/meghosszabbitott-hataridovel-lehet-palyazni-a-nyimi-italbolt-berlesere/
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Uborkasaláta télire 

 

 

„Opel- sose kop el”- idén újra Calibra találkozó Nyimben 

 

 

 

Hozzávalók: 

 

5 kg gyalult uborka, 

8 dl cukor, 

2,5 dl 20%-os ecet, 

1 evőkanál mustármag, 

1 dl só, 

1 kávéskanál nátrium benzoát, 

1 kávéskanál borkén, 

fél evőkanál szemesbors 

vöröshagyma 

fokhagyma ízlés szerint 

tejföl, fűszerpaprika tálaláskor 

 

Az uborkasaláta remekül illik a húsos 

ételek mellé. Ez egy valódi megunhatatlan 

finomság, amit a legtöbben nagyon 

szeretnek. Ha nem csak nyáron szeretnénk 

ilyen finomságot készíteni, megmutatjuk, 

hogyan tehető el télire. Az uborkasaláta 

télire eltéve ugyanannyira finom, mint a 

nyári változata. Nem lehet betelni vele. 

Közigazgatási 

szünet lesz  

a Ságvári Közös 

Önkormányzati 

Hivatalban 

augusztus 01-

augusztus 19. 

között, ezért az 

ügyfélfogadás 

szünetel, az 

épület zárva tart. 

Első 

ügyfélfogadási 

nap:  

augusztus 22. 

Ügyelet 

munkanapokon 

8.00-12.00 óráig 

ahol a beérkezett 

iratok leadhatók. 

Anyakönyvi 

ügyintézés csak 

halaszthatatlan 

ügyben 

lehetséges 

(haláleset, 

születés) 

Bővebb infó a 

www.sagvar.hu 

honlapon. 

 

 

 
 

 

Elkészítés 

5 kg uborka megmosva, legyalulva, 

rászórunk 8 dl cukrot, 2,5 dl 20 százalékos 

ecetet, 1 evőkanál mustármagot, 1 dl sót, 1 

kávéskanál nátrium benzoátot, 1 

kávéskanál borkén port, 1 fél evőkanál 

egész borsot, jól összekavarjuk és pár órát 

áll, amíg levet enged.  

Közben néha meg kell kavarni és mehet az 

üvegekbe lenyomkodva. 7 üveggel lesz 

ebből a mennyiségből. A lé, amit kienged 

pár óra alatt bőven elég ahhoz, hogy az 

üvegben ellepje. Tetszés szerint lehet 

ízesíteni kaporral is, sőt, ha vékonyra 

szeletelt vöröshagymát, és fokhagymát 

teszünk hozzá, nagyon különleges ízt ad 

neki. 

 
 

 

 

vegyenek részt a mi eseményünkön is. A 

befektetett energia nem volt hiábavaló, hiszen 

jelen pillanatban a Nyimi Calibra Találkozó a 

legnagyobb, és a leghosszabb ideje 

megrendezésre kerülő esemény az országban.  

Magyarország egész területéről érkeznek a 

résztvevők, akik mindig nagy örömmel várják 

a falunapot. Nem csak az autótulajdonosok, 

hanem rajongók, barátok, családtagok is 

érkeznek velük.  .A találkozó annyira kinőtte 

magát, hogy két napos lett. Nem csak a 

felvonulásra érkeznek hozzánk a Calibrások, 

hanem a valamennyi programra kíváncsiak. 

Van aki az autóban, más sátorban tölti az 

éjszakát . A legtöbb Calibra, amely megjelent a 

találkozón, 43 volt pár évvel ezelőtt, idén 25-

30 jelentkezővel számolunk! 

Remélem, hogy a képviselő-testület, és persze 

a nyimi lakosok is még sokáig támogatni 

fogják ezt a rendezvényt! 

A Calibra-rajongók július 30-án 11.00 órakor 

találkozhatnak a kilencvenes évek 

autólegendáival.  

A Ságvári 

Szilády Áron 

Általános 

Iskola 

matematikai- 

kémia szakos 

pedagógust 

keres. 

Bővebb 

információ 

személyesen az 

iskolától 

kérhető 

telefonon, vagy 

emailben. 

 

 
www.szilady

sagvar.hu 
 

Idén 11. alkalommal találkozhatnak a 

Nyimi Falunapon az Opel Calibra 

rajongók.  

Ez alkalomból a főszervezőt, Czunf 

Tibort kérdeztük, honnan indult ez a 

hosszú évekre visszatekintő 

hagyomány? 

Czunf Tibor: Mindig tetszettek ezek 

az autók, volt is legalább 10 Calibrám. 

Nehéz volt megszervezni az első 

találkozót, mivel a Calibrások nem 

ismerték Nyimet és engem sem.  

Az első találkozón még csak kettő 

autó volt. A résztvevők vitték a 

találkozó jó hírét, elmondták, hogy a 

nyimiek barátsággal fogadták őket, és 

én is több vidéki találkozóra kaptam 

meghívást ezáltal. Bizton állíthatom, 

hogy igazi barátságok szövődtek. A 

rendszeres találkozóknak 

köszönhetően tudtam népszerűsíteni 

Nyimet, hívtam a csapattagokat, hogy  

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.sagvar.hu/
http://www.sziladysagvar.hu/
http://www.sziladysagvar.hu/
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Önkéntes Katonai 

Szolgálat 6 + 6 

hónapos képzésén 

való részvételre 

toboroz 

jelentkezőket a 

Magyar Honvédség. 
A honvédelmi célú 

képzés a kaposvári 

logisztikai ezred 

laktanyájában, H-P-ig 

napi 8 órában lehet 

végezni. 

Rövid részletei a 

következők: 

– jelentkezési határidő 

2022. augusztus 15. 

– a munkavégzés/képzés 

kezdete 2022. 

szeptember 5. (Jó 

alternatíva a közmunka 

programból kiválók, 

vagy álláskeresők 

számára) 

Bővebben az 

önkormányzati weboldal 

hírei között olvasható a 

felhívás! 

 
 

Újabb koncertek a Magyar Falu Program támogatásával 
 

A Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület pályázatának köszönhetően a Nyimi 

Falunapon két koncerttel is bővül a programkínálat. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Református hírek: 

Augusztus 21-én, 

vasárnap 8:30-tól 

újkenyér ünnepi 

úrvacsorás 

istentisztelet lesz a 

nyimi református 

templomban. Minden 

érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Katolikus szentmise: 

augusztus 20. 

A nap nagykoncertjét a 

Roy és Ádám trió adja. A 

zenekar már a kilencvenes 

évek óta zenél együtt, több 

slágert is magukénak 

tudhatnak. A legismertebb 

talán a „Csapból is én 

folyok”. A zenekar már 

indulásakor céljaként 

kitűzte az élőhangszeres 

zene 

népszerűsítését. 2006-tól 

trió felállásban működik a 

zenekar.  
 

 

Újra hallhatjuk a Pannongrass 

zenekart délután 15:15-kor, akik a 

Bluegrass zenei irányzat művelői. 

Korábbi években már 

megismerhettük, megszerettük őket.  

A zenei világ izgalmas, 

kontinenseken átívelő, a dél- 

amerikai népzenéhez szorosan 

kötődő zenei stílus, amiben az 

éneket húros hangszereken kísérik. 

Az 1940-es években jelent meg az 

amerikai country zenéből kifejlődve. 

Most Nyim színpadán élvezhetjük 

ezt a fantasztikus hangzást.  

 

FIGYELEM! 

A 112 SEGÉLYHÍVÓ 

TELEFONSZÁM 

(mentő, rendőr, 

tűzoltó) 

INGYENESEN, 

TÉRERŐ NÉLKÜL IS 

HÍVHATÓ! 

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

