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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 

Virágosítási verseny 

                      2.oldal 

Erdőlátogatási 

szabályok 

     2.oldal 

Falunapi 

versenyeredmények

      3.oldal 

Receptajánló       

Közélet 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Iskola/óvodakezdési 

támogatás 

    4.oldal 

Sikeresen lezajlott a falunap 

Két év kihagyás után újra megrendezésre került július utolsó szombatján a 2022 évi 

Nyimi Falunap, amely ebben az évben is számos érdeklődőt vonzott, annak ellenére, 

hogy az idő ezúttal sem volt túl kegyes hozzánk, legalábbis ami a délelőttöt illeti. A 

programok nagy többsége azonban így sem maradt el, a Faluháznál kemencében sült 

langalló várta a korán kelőket a Faluszépítő Egyesület jóvoltából. A szakadó esőben is 

hatalmasat küzdöttek a focicsapatok, valamint kis csúszással a petanque verseny 

szerelmesei is megmutathatták tudásukat. Idén is megrendezésre került, és esőben sem 

maradhatott el a XI. Calibra találkozó, melynek színhelyét szintén mi biztosítottuk. A 

nagysátor alatt a kisebbeknek arcfestéssel, a nagyobbaknak pingponggal, csocsóval és 

kosárlabdával kedveskedek a szervezők. A Kultúrházban mindeközben lázasan dolgozott 

a zsűri, hogy a finomabbnál finomabb édes és sós sütemények közül ízre, és küllemre is a 

legtetszetősebbeket válasszák ki. Szerencsére az ebéd idejére kisütött nap, így az ízletes 

babgulyás/gulyásleves elköltése után a délutáni programokat már zavartalanul tudtuk 

lebonyolítani. A gyerekek a Nyim-i Lovas és Kutyás Terápiás Egyesület által biztosított 

ingyenes lovagláson vehettek részt. A lányok és asszonyok pedig focitudásukat mérhették 

össze, nem kis érdeklődés közepette. A főzőverseny előkészületei mindeközben már 

zajlottak, és a kugliverseny után a vállalkozó kedvű férfiak a sörivó versenyben 

mérkőzhettek meg, bevetve minden gyorsaságukat és kitartásukat. A sörivó versenyt 

követően a színpadi programok is elkezdődtek. Elsőként blues koncertet láthattak az 

érdeklődők, majd a Pannon Grass zenekar már visszatérőként örvendeztette meg a 

közönséget. Ezután a Kali Jag autentikus roma folklór együttes következett, melynek 

tagjai legalább annyira jól érezték magukat nálunk, mint a nézők. Boldogan játszottak 

még néhány ráadás számot, amit szerencsére az est főszereplője, a Roy és Ádám zenekar 

sem vett rossz néven. És muszáj az utóbbi együttesről is néhány szót ejtenünk, hiszen ők 

is remek hangulatot csináltak, és felcsendültek olyan slágereik is, mint Az otthon itt van, 

valamint a Csapból is én folyok. A nagykoncert után a díjak és kitüntetések átadása 

következett. Idén Nyim község Önkormányzata négy személyt is  

Nyimért kitüntetésben részesített: Peitliné Szabó Erikát, Frikton Ferencnét, Kajdi 

Tibornét és Sebők Miklóst. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk. A versenyek 

díjainak átadását követően pedig kezdetét vette az utcabál, amelyhez a zenét Horváth 

Gábor és zenekari társa szolgáltatta.  

A tűzijáték idén sajnos elmaradt, de a tombolasorsoláson számos értékes nyeremény 

talált gazdára. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát rendezvényünkön. A 

támogatóinknak, segítőinknek pedig ezúton is nagyon köszönjük felajánlásaikat, 

áldozatos munkájukat. Reméljük, hogy jövőre ismét találkozhatunk! 

  
 

A falunapi fotógaléria a Facebookon 

tekinthető meg. 

http://www.nyim.hu/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nyimkozsegonkormanyzat&set=a.418817563612659
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Útnak indul az első "Virágos Nyim" virágosítási és környezetszépítő verseny 

Az idei évben először kerül 

meghirdetésre a virágosítási és 

környezetszépítő verseny, amellyel az 

országos Virágos Magyarország 

versenyhez kíván kapcsolódni 

településünk.  

A verseny elsődleges célja, hogy a 

településünkön minél több rendezett, 

szép porta legyen. A versenyfelhívás és 

a jelentkezési lap a hírlevél 

mellékleteként kerül mindenki számára 

kiküldésre, ezzel is megkönnyítve a 

jelentkezni kívánók dolgát.  

A verseny valójában ebben az esetben 

nem az egymással való versengést 

jelenti, hanem megmérettetést, és 

mindazok számára - akik törődnek 

kertjük, előkertjük, az ingatlan előtti 

közterület tisztaságával, 

rendezettségével - egyfajta elismerésre 

nyújt lehetőséget. Senkinek ne szegje 

kedvét, ha még nem tudja, hogy mi is a 

feladat, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy 

eredményes legyen a részvétele. Az 

Önkormányzat igyekszik minden segít- 

 

Erdőlátogatási korlátozás lép életbe 

Hulladék-

szállítási naptár 

2022. 

szeptember 

 
kommunális: 

vegyes 

kommunális 

P: szelektív papír 

M: szelektív 

műanyag 

Ü: szelektív üveg 

 

SEFAG Zrt. tájékoztatása szerint a 2009. 

évi XXXVII. Törvény 94. § (2) 

bekezdésében, valamint 95. §-ában 

foglaltak alapján a SEFAG Zrt. által 

haszonbérelt vadászterületeken, azon belül 

az általa vagyonkezelt erdők tekintetében, a 

vadgazdálkodási állományhasznosítási 

tervek teljesítése kapcsán felmerülő intenzív 

vadászati tevékenységgel járó 

balesetveszély elkerülése érdekében 

ERDŐLÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁST 

vezetnek be az alábbiak szerint: 

2022. augusztus 20. – szeptember 20. között 

15.00 órától 09.00 óráig a SEFAG Zrt. 

Lábodi Vadászterületén, 

2022. szeptember 1. – szeptember 30. 

között 15.00 órától 09.00 óráig a SEFAG 

Zrt. minden további vadászterületén. 

A korlátozás alá tartozó területeket 

megtekinthetik a térképen: 

https://www.google.com/maps/d/viewer... 

A korlátozás NEM ÉRINTI a SEFAG Zrt 

munkavállalóit, az érvényes vállalkozói 

szerződéssel munkát végző vállalkozókat, a 

kiadott faanyag gyűjtésére vonatkozó 

érvényes engedéllyel rendelkezőket, a 

jelzéssel ellátott turista útvonalakat 

használó turistákat, valamint a nem 

erdőlátogatónak minősülő, egyéb 

jogszabályok alapján belépésre 

jogosultakat! 

A TILALOM MEGSZEGŐI ELLEN 

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST 

KEZDEMÉNYEZNEK! 

Bővebb tájékoztatás a www.sefag.hu 

weboldalon, valamint a 06-30/6756-481 

telefonszámon kapható! 

 

 

séget megadni, szakmai napok- 

konzultációs napok szervezésével. 

Reméljük, hogy akár civil 

kezdeményezéssel egymás közti 

tapasztalatcserékkel is tudjuk majd 

egymást segíteni.  

A Virágos Nyim versenyhez kapcsolódó 

rendezvényekről, programokról a 

Hírlevélben és a közösségi oldalunkon is 

igyekszünk hírt adni.  

Legyenek szebbek kertjeink, legyen szebb 

a településünk, hogy méltán lehessünk 

büszkék: Ez a Mi falunk! Nyim a Mi 

otthonunk. Legyen virág, egy ölnyi 

mindenkinek!  

 

A pályázati felhívás és a nevezési lap az 

önkormányzati honlapról letölthető: 

 

https://nyim.hu/fontos-

hir/versenyfelhivas-viragos-nyim/ 

 

Jelentkezési határidő: 
2022. szeptember 15. 

 

Újra nyit a 

nyimi 

vegyesbolt és a 

presszó 

Értesítjük a 

lakosságot, hogy 

üzemeltetőváltást 

követően 

szeptember 05- 

től újra nyit a 

nyimi vegyesbolt 

és presszó! 

Megújult belső, 

és választék! 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1CMorNBjxAyT9vATG35Ke6lRIDWcz3ipu&ouid=0&ll=46.42500605989604%2C17.561326999999974&z=9&fbclid=IwAR1vpwWKL2GzNSLVV7pwOCuAV8_mdoi9sCDwZrZ9IMdNOhYsgL1pavH7Wzo
http://www.sefag.hu/?fbclid=IwAR3SuTERGBmWg9yEYA3EPhIpgILP7-o4EMPAWQO0LX2aO5OzPMN-IXCZbM0
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Olasz sült paradicsom 

 

 

Falunapi versenyeredmények 

 

 

 

A bazsalikomos sült paradicsom köretnek 

ugyanolyan kiváló, mint tésztára feltétnek, 

vagy akár kenyérre. 

 

Hozzávalók: 

paradicsom 

vöröshagyma 

lilahagyma 

fokhagyma 

olívaolaj 

só, bors 

friss bazsalikom, kakukkfű, lestyán 

ízlés szerint olasz fűszerkeverték 

 

 
 

A 

TANÉVNYITÓ 

A SÁGVÁRI 

SZILÁDY 

ÁRON 

ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 

 

2022. 

szeptember 01-

én 8.15-órakor 

kezdődik. 

Megjelenés 

ünneplő ruhában 

 

 
 
 

 

Elkészítés 

 

A paradicsomokat alaposan mossuk meg, 

és vágjuk félbe, vagy négybe,  majd 

rendezzük tepsibe. Negyedbe vágott 

vörös, lila- és fokhagymát is tegyünk a 

tetejére. 

Az olívaolajat keverjük össze sóval, 

borssal, olasz fűszerkeverékkel, és 

locsoljuk meg vele a paradicsomokat. 

Végül rakjuk rájuk a kakukkfüvet, 

lestyánt, bazsalikomot, és tegyük forró 

sütőbe.  180 fokon körülbelül 20-25 

percig, sül, közben vegyük ki többször, és 

keverjük át fakanállal, hogy mindenhol 

egyenletesen megpiruljon. Tálaláskor még 

friss bazsalikomlevelekkel is 

megszórhatjuk, aki szereti. 

Botmixerrel pürésítsük.  Frissen is 

fogyasztható tésztára, pirítósra téve, de 

üvegben télire is eltehető.  

Aki teheti szabad tűzön is sütheti, pl. 

kemence, grill, egészen más ízt ad az 

ételnek.  Jó étvágyat kívánunk! 

 Petanque: 

1. helyezett: Nagy Géza-Szöllősi Levente 

2. helyezett: id. Nagy Géza- Zimmermann 

Dániel 

3. helyezett: Bolgár Attila-Soós Viktória 

Kugli: 

1. helyezett: Polgár János-Nagy Tibor 

2. helyezett: Őri Gábor-Babodi Zoltán 

3. helyezett: Hennel Zsolt- Szekeres Sándor 

Főzőverseny: 

1.helyezett: Kanalas István -Körömpörkölt 

2. helyezett: Bodó Tamás -Szarvaspörkölt 

3. helyezett: Frikton Ferencné -Vaddisznó 

pörkölt 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

Átmenetileg 

szünetel az 

ügyfél-

fogadás a 

kormány-

ablakban 

Siófokon 
 

Karbantartási 

munkálatok 

miatt 2022. 

augusztus 30-

án,  

kedden nincs 

ügyfélfogadás 

a Siófoki Járási 

Hivatal 

kormány-

ablakában. 

 

A munkálatok 

alatt a megye 

többi kormány-

ablaka áll az 

ügyfelek 

rendelkezésére. 

 

Örömmel tesszük közzé a falunapi 

versenyek helyezettjeinek eredményét: 

Foci kategóriában: 

1. helyezet: EKG csapat 

2. helyezett: Nyimi FC 

3. helyezett: Címvédők csapata 

Legjobb góllövő :Babodi Gergő lett 

A nős-nőtlen meccsen a nősök 

nyertek! 

Süti sütő versenyben az édes 

kategóriában  

1. helyezett: Kanalasné Csák Andrea -

Kinder Bueno 

2. helyezett: Frikton Ferencné-  

 Mákos bejgli szelet 

3. helyezett: Ján Erdéli Dóra- Epres 

kocka 

Sós kategória: 

Pazdoráné Frikton Ágnes- Sajtos rúd 

 
Sörivó verseny 1. helyezett: Kránicz 

Ferenc 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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www.nyim.hu 

Egyházi hírek: 

Szeptember 4-én, 

vasárnap 8:30 órai 

kezdettel  

Veni Sancte 

tanévnyitó ünnepi 

istentisztelet lesz a 

ságvári református 

templomban. 

 

 

Katolikus 

szentmise 

időpontja: 

szeptember 10. 

18:00óra 

Szeptember 30-ig lehet pályázni óvoda- és iskolakezdési támogatásra  

 

 

Bővebben az iskola-

óvodakezdési 

támogatás 

igényléséről a 

honlapon 

olvashatnak: 

Óvoda- és 

iskolakezdési 

támogatásra lehet 

pályázni « Nyim 

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
https://nyim.hu/fontos-hir/ovoda-es-iskolakezdesi-tamogatasra-lehet-palyazni/
https://nyim.hu/fontos-hir/ovoda-es-iskolakezdesi-tamogatasra-lehet-palyazni/
https://nyim.hu/fontos-hir/ovoda-es-iskolakezdesi-tamogatasra-lehet-palyazni/
https://nyim.hu/fontos-hir/ovoda-es-iskolakezdesi-tamogatasra-lehet-palyazni/
https://nyim.hu/fontos-hir/ovoda-es-iskolakezdesi-tamogatasra-lehet-palyazni/

