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NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.szeptember  www.nyim.hu    VII. évfolyam VIII.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 

 

Nyugdíjas találkozó 

     2.oldal 

Szüreti felvonulás és 

bál     2.oldal 

 

Receptajánló  

            3.oldal 

   

Népszámlálás 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Lakossági 

barnakőszén 

felmérés       4.oldal 

Elindul a Virágos Nyim program 

 
A település és környezetszépítő versenyben való nevezés kapcsán a közterületek 

szépítését is elkezdjük, amihez várjuk lelkes önkéntesek jelentkezését.  

November 12-én közös faültetést tervezünk, amely napon a parkjainkba, közterületeinkre 

szeretnénk díszfákat telepíteni. A fát Nyim Község Önkormányzata biztosítja, és dolgos 

kezeket várunk, akik segítenek az ültetésben. Ugyanezen a napon növénybörzét tartunk a 

játszótérnél, segítve ezzel a magáningatlanok szépítését.  

A növénybörzéhez lehet csatlakozni bárkinek, aki tud a saját kertjéből hozni ültethető 

virágtöveket, ha esetleg már kinőtte a helyét, vagy túlságosan elszaporodott. Aki hoz, az 

vihet is, egymás között lehet cserélni a növényeket.  

 
Mindezen túl az önkormányzat szeretne lehetőséget biztosítani a nyimieknek, hogy 

kedvezményes áron juthassanak növényekhez. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat az 

Alsótekeresi Faiskolával annak érdekében, hogy kedvezményes áron lehessen hozzájutni 

növényekhez. A növénybörze napján - November 12-én- reményeink szerint már lesz 

elérhető kedvezményes árú növény is.  

Bízunk benne, hogy közös akarattal, és cselekvéssel újra nagyot léphetünk előre. 

Emlékezzünk csak vissza, hogy pár évvel ez előtt milyen csodás összefogással készült el 

a Szent István park, majd a Petanque pálya környezete. Magunkért mi tehetünk a 

legtöbbet! Tegyünk az idén is!  

 
 

http://www.nyim.hu/
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Nyugdíjas találkozót szervezünk 

 

Szüreti felvonulás és bál  

Hulladék-

szállítási naptár 

2022. október 

 
 

kommunális: 

vegyes 

kommunális 

P: szelektív 

papír 

M: szelektív 

műanyag 

Ü: szelektív 

üveg 

 

Már a bőrünkön is érezzük az ősz 

beköszöntét, elérkezett a szüret ideje. A 

betakarítás fárasztó, ámde örömteli 

eseményéhez kapcsolódóan természetesen a 

szüreti mulatság idén sem maradhat el.  

 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves 

családját a  

 

2022. október 15-én tartandó 

 

Szüreti felvonulásra, és az azt követő bálra.  

 

A felvonulás 14 órától veszi kezdetét, ahol 

természetesen nem leszünk híján egy kis 

kínálnivalónak, majd ezt követően 

csikósbemutatót tekinthetnek meg az 

érdeklődők.   

Az esti bálon a talpalávalót Nagy Dávid  

„Csiga”  húzza majd. 

 

 

Nyim Község Önkormányzata   

lehetőségeihez mérten minden évben 

igyekszik az idősek világnapja 

alkalmából köszönteni a falu szépkorú 

lakóit.  

Idén sincs ez másképp, mivel október 

01-én szombaton 15 órától 

kezdődően nyugdíjas találkozót 

szervez a nyimi Kultúrházba. 

A szervezők a hagyományokhoz 

híven egy kései ebéddel látják 

vendégül, és vidám hangulatú 

nótaszóval kívánják megörvendeztetni 

a találkozó résztvevőit. Bízzunk 

benne, hogy Fortuna is kegyes lesz 

hozzánk, és a tombolasorsolásról sem 

távozunk üres kézzel.  

Aki szeretne a találkozón részt venni, 

de segítségre van szüksége a 

helyszínre jutáshoz, kérjük jelezze az 

önkormányzati iroda munkatársainak 

a 0684/506-603, vagy a 0670/341-

0007 telefonszámokon. A 

falugondnoki kisbusszal állunk 

rendelkezésükre. 

 

„Száguldva vágtat, rohan az idő, 
Sorra váltják egymást föl a hetek, 
Minden nyár gyorsabb, mint az 

előző, 

Az időnek nem mondhatsz „állj 

meg”-et…” 

(Zsoldos Imre) 

 

A rendezvény további részleteit illetően 

plakátjainkról tájékozódhatnak.  

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár 

a rendezőség. 
 

 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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Receptajánló- Cékla, a vitaminbomba 
 

 

 

Számba veszik a népességet 

 

 

A cékla valóságos vitaminbomba! 

Egészségmegőrző és regeneráló hatásai 

miatt a téli hónapokban különösen 

javallott a fogyasztása.  

 

TEPSIBEN SÜLT CÉKLÁS-

ÉDESBURGONYÁS BROKKOLIS 

CSIRKEMELL 

Hozzávalók: 

50 dkg csirkemellfilé 

1 kg édesburgonya 

2 fejvöröshagyma 

2 fejlila hagyma 

3 fej cékla 

1 db brokkoli 

1 ek. fűszerpaprika 

1 ek. morzsolt bazsalikom 

2 dl olaj, só, bors 

 
 

 

 

Ültess 
tulipánt a 
kertbe! 

A tulipánok kedvelik 

a napos, vagy 

félárnyékos kerteket, 

ahol jó vízáteresztő 

képességű talaj van. 

Napos részeken 

szebben virágoznak, 

félárnyékban 

csökken a virágzás 

intenzitása. A 

tulipánokat 

ültetheted 

csoportosan akár 5 

hagymát is 

elültethetsz egy 

ültető gödörbe, de 

egyesével is igen 

mutatósak. 

A tulipán hagymákat 

kora ősszel érdemes 

elültetni, szeptember 

végén és október 

elején. A hagymákat 

csoportosan is 

elültetheted, de arra 

figyelj, hogy a 

hagymák között 

maradjon 5-6 cm 

távolság. Az ültető 

gödör kb. 10-15 cm 

mély legyen, vagyis 

a hagyma 

átmérőjének a 

háromszorosa. A 

tulipán hagymákat 

csúcsukkal felfelé 

kell elültetni, majd 

takard be a kiásott 

földdel. Ezután 

öntözd meg a talajt, 

és ha szükséges 

jelöld meg az ültetés 

helyét. Tavasszal az 

elnyílt 

tulipánvirágok fejét 

vágd le, de a szárát 

hagyd meg, mert így 

a maradék tápanyag 

visszahúzódik a 

hagymába. 

  
 
 

 

Elkészítés: 

A páclé elkészítéséhez az olajhoz 

hozzáadjuk a fűszerpaprikát, a sót, a borsot, 

a bazsalikomot, majd jól elkeverjük. 

Megmossuk a csirkemellfilét, letisztítjuk, 

szeletekre vágjuk és egy időre a páclébe 

tesszük. Amíg pácolódik a hús és átveszi a 

fűszerek ízét, előkészítjük a zöldségeket. 

A brokkolit jó alaposan megmossuk, aztán 

közepes rózsákra szedjük. A céklát, az 

édesburgonyát megmossuk, meghámozzuk, 

és negyed cikkekre, vagy karikákra vágjuk, 

ahogy jobban tetszik. Megpucoljuk a 

hagymákat is, amiket szintén negyed 

cikkekre, vagy karikákra vágunk. 

Miután végeztünk a 

zöldségekkel, elővesszük a pácolt 

csirkemellfilét és egy szűrőpapírral kibélelt 

tepsibe pakoljuk szépen sorba. Mindezek 

után rápakoljuk a zöldségeket is, kicsit 

sózzuk, borsozzuk, majd a megmaradt 

páclével meglocsoljuk a tetejét. 

Ezt követően a tepsit lefedjük alufóliával, és 

40 percre 190-200 fokos sütőbe tesszük. Az 

utolsó 5-10 percben fólia nélkül sütjük. 

 

  

 
2022. október 01-november 28. között 

zajlik Magyarországon a népszámlálás, 

melynek célja, hogy pontos és részletes 

képet kapjanak Magyarország 

népességének nagyságáról, demográfiai 

jellemzőiről, egészségi állapotáról, 

foglalkoztatottságáról, élet- és 

lakáskörülményeiről.  

A népszámlálás időtartama: október 1. 

és 16. között önállóan online lehet 

kitölteni a kérdőíveket. 

Október 17. és november 20. között 

számlálóbiztosok keresik fel azokat a 

háztartásokat, amelyek október 16-ig 

nem töltötték ki online a kérdőívet. 

Pótösszeírás: november 21. és 28. 

között a település jegyzőjénél tehetnek 

ennek eleget adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek azok, akik november 

20-ig ezt nem tették meg. A 

népszámlálás eszmei időpontja 2022. 

október 1-je 0 óra. 

A népszámlálás során gyűjtött adatok 

kizárólag statisztikai célra használhatók fel. 

Azokat összesített formában hozzák 

nyilvánosságra, semmilyen módon nem 

összeköthetők a válaszadók személyével. 

A népszámláláson való részvétel a 2018. 

évi CI. törvény szerint kötelező. 

A KSH minden magyarországi lakcímre 

postai felkérő levelet küld szeptember 

utolsó napjaiban.  

A népszámlálás nem a bejelentettség 

szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet 

méri fel. Annak érdekében, hogy a felkérő 

levelek, és a számlálóbiztosok minden 

háztartásba eljussanak, a KSH kéri, hogy 

még a népszámlálás előtt gondoskodjanak 

róla, hogy a házszám jóllátható legyen az 

ingatlanon.   

A népszámlásról bővebben: 

Népszámlálás 2022 

(nepszamlalas2022.hu) 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/csirkemellfile/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/edesburgonya/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/voroshagyma/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/lila_hagyma/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cekla/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/brokkoli/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fuszerpaprika/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/morzsolt-bazsalikom/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/olaj/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors/
https://nepszamlalas2022.hu/
https://nepszamlalas2022.hu/
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www.nyim.hu 

Egyházi hírek: 

Református hírek 

Konfirmációi előkészítő 

alkalmaira hívjuk és 

várjuk a 12-13. 

életévüket betöltötteket 

(az előkészítő alkalmak 

vasárnaponként, az 

istentiszteletet követően 

veszik kezdetüket)!  

Október 16-án, 

vasárnap a 2023. évi 

konfirmációval 

kapcsolatos szülői 

értekezletre tartunk, a 

kiliti istentiszteletet 

követően! 

Október 1-jén, 

szombaton 10:00-tól 

családi napra kerül sor a 

kiliti Presbitérium 

szervezésében, a Kiliti 

Református Közösségi 

Házban  

A rendezvényen való 

részvétel ingyenes, 

azonban előzetes 

regisztrációhoz kötött! 

Horváth József 

presbiternél (+36-30-

901-3501); E-

mailben: siofokiasztalos

@gmail.com címen] 

Október 8-án, 

szombaton 16:00-tól 

(vetítettképes előadás 

keretében) bepillantást 

nyerhetünk az 

Örökkévaló üdvtörténeti 

naptárjába – közelebbről: 

zsidóság őszi ünnepeibe, 

a KRKH-ban (Siófok, 

Asztalos utca 77). 

Lakossági barnakőszén igényfelmérés 

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
mailto:siofokiasztalos@gmail.com
mailto:siofokiasztalos@gmail.com

