
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.október  www.nyim.hu    VII. évfolyam IX.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 

 

Elkezdődött a 

kamerarendszer 

telepítése 

     2.oldal 

Jó hangulatban telt 

a szüreti mulatság            

2.oldal 

 

Receptajánló  

            3.oldal 

   

Népszámlálás 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

Idősek napja 

Nyimben      4..oldal 

Közösségi faültetést és növénybörzét szervezünk 

 

Ahogy a korábbi Hírlevélben már jeleztük, november 12-én közösségi faültetést 

tervezünk, és ehhez számítunk a településünk lakosainak segítségére. 

Gyülekező: reggel 8.00 órakor a Fő utca 65. szám előtt. 

Ez alkalomból a parkjainkba, közterületeinkre szeretnénk több, mint 30 díszfát 

telepíteni. A fákat Nyim Község Önkormányzata biztosítja, szeretettel várunk 

mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten vegyen részt e közös cél 

megvalósításában.  

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 

nyomtatott Hírlevél mellékletében 

közzétesszük a rendelhető 

növények listáját. A választható 

növényekről az önkormányzati 

irodán is lehet a későbbiekben 

tájékozódni. 

 
 

Mindazok, akik az az egész nap során segítőként részt vesznek, valamint 

rendelnek növény(eke)t az Alsótekeresi Faiskolától, ajándék 

tulipán hagyma csomagot kapnak. 
 

http://www.nyim.hu/
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           Vigyázzunk értékeinkre!  

 

                      Vigyázzunk gyermekeinkre!  

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkezdődött a térfigyelő kamera rendszer telepítése 

 

Jó hangulatban telt a szüreti mulatság 

Hulladék-

szállítási naptár 

2022. 

november 

 
 

kommunális: 

vegyes 

kommunális 

P: szelektív 

papír 

M: szelektív 

műanyag 

Ü: szelektív 

üveg 

 

 

Térfigyelő kamerákkal a jövőnk 

védelméért. 

 
Mint már korábban is beszámoltunk 

róla, a Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület jóvoltából, újabb 

pályázati forrás érkezett 

településünkre.  

A pályázat célja a közterületeink 

védelme, az elért eredmények 

megóvása az által, hogy térfigyelő 

kamerák figyelik majd a köztereinket. 

ez egyben biztonságos is nyújt az itt 

élők számára, és megakadályozza, 

hogy olyan „láthatatlan” zugok 

alakuljanak ki, ami táptalajt adhat 

rossz gondolatoknak, 

cselekedeteknek. Ezzel együtt, a 

kamerarendszer működésének 

megismerésével a településen élők 

ismereteket szerezhetnek 

adatvédelem, személyiségi jog 

védelmének terén is.  

 

Este, a bálon a jó hangulatról Nagy 

Dávid (Csiga) gondoskodott. A 

tombolasorsoláson számtalan értékes 

nyeremény talált gazdára. A mulatság 

egészen kora hajnalig tartott, a 

résztvevők szemmel láthatólag nagyon 

jól érezték magukat. A szervezőknek a 

rendezvény támogatóinak ezúton is 

nagyon köszönjük, hogy az esemény 

létrejöhetett! 

 
A fotógaléria az önkormányzati FB oldalon 

tekinthető meg. 

Ezen esztendő októberének harmadik 

szombatján szüreti bált rendeztek a 

Kultúrházban. A mulatozás már délután 

elkezdődött az elmaradhatatlan szüreti 

felvonuláson, ahol a falu vállalkozó kedvű 

apraja és nagyja is képviseltette magát. A 

Kisbírónk sem tétlenkedett (így 

nagybetűvel, mert ezt a szerepet évről 

évre egy ember ölti magára). Röviden, 

tömören és velősen összegezte az év 

történéseit településünkön. Be kell, hogy 

valljam, annyira jól csinálja, hogy minden 

évben megkacagtat frappáns szövegével. 

Aki esetleg lemaradt róla, ne csüggedjen, 

hiszen Nyim Község Önkormányzatának 

Facebook oldalán megtalálható az erről 

készült videó. A résztvevők traktorokkal 

és lovakkal húzott kocsikon utazhattak, és 

részesei lehettek egy fantasztikus csikós-

bemutatónak is. 

 A kamerarendszer telepítésének 

munkálatait már megkezdték, 

hamarosan sor kerül annak 

beüzemelésére is.  

Bár nem volt példa még komolyabb 

rongálásra, vagy olyan jellegű 

csoportosulásra közterületeken, ami 

aggodalomra adna okot, de reméljük, 

hogy ezzel elejét is vehetjük ezek 

kialakulásának.  

Legyen ezáltal is élhetőbb, 

biztonságosabb a településünk a 

közösség által létrehozott értékek és 

gyermekeink megóvására.   

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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Receptajánló- Sütőtökös csirkegulyás 

 

Az online kitöltés után a kérdezőbiztosoké a főszerep 

 

 

Hozzávalók: 

A gulyáshoz 

1.5 kg csirke 

2 db sárgarépa 

2 db fehérrépa 

2 db burgonya 

1/2 kg sütőtök tisztítva 

1 csokor petrezselyem 

1 nagy fej vöröshagyma 

0.5 db zeller 

1 közepes db paradicsom 

3 ek napraforgó olaj 

1 db paprika 

só ízlés szerint 

fűszerpaprika ízlés szerint 

ételízesítő ízlés szerint 

őrölt fűszerkömény ízlés szerint 

bors ízlés szerint 

A nokedlihez 

1 db tojás 

4 dkg finomliszt 

1 késhegynyi só 

 
 

 
 

 

OKTÓBER 

23. 

Az 1956-os 
Forradalom 

és 
Szabadságha

rc 
Emléknapja 

2022. október 

23-án, 

vasárnap 17.00 

órai kezdettel  

Nyim Község 

Önkormányzata 

az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

eseményeit 

felidézve, 

koszorúzással 

egybekötött 

ünnepi 
megemlékezést 

tart Nyimben. 

 

Gyülekező az 

’56-os 

szobornál. 

Ünnepi 

beszédet 

mond: Pistár 

Péter 

polgármester 

Mindenkit 

várunk 

szeretettel!  

 

 

Elkészítés: 

A hagymát nagyon apró kockára vágjuk és 

kevés olajon megdinszteljük. 

A csirkét feldaraboljuk és a kész hagymán 

pár percig pirítjuk. 

Rászórjuk a pirospaprikát. Sózzuk, őrölt 

borssal, kevés vegetával és őrölt 

köménnyel fűszerezzük. Vízzel felöntjük. 

Beledobunk 1 paradicsomot és 1 paprikát 

egészben. 

Az apróra vágott zellergumót hozzáadjuk 

és kb. fél órát főzzük. 

A zöldségeket karikára és a levesbe 

tesszük. 

A burgonyát és a sütőtököt kisebb kockára 

vágjuk és csak akkor adjuk hozzá, ha a hús 

megpuhult. 

Amikor a burgonya és a sütőtök is megfőtt, 

a tojásból, a lisztből és egy kevés sóból 

nokedlitésztát keverünk és beleszaggatjuk a 

levesbe. 

Legvégén kerül bele az apróra vágott 

petrezselyem. Ezzel már nem főzzük 

tovább.  
Jó étvágyat kívánunk! 

 
 

 

  

 
Kezdetét vette a népszámlálás 

második, összeírási szakasza. 

Számlálóbiztosok keresik fel 

mindazokat a háztartásokat, ahol nem 

töltötték ki online a népszámlálási 

kérdőívet. Ha nem élt ezzel a 

lehetőséggel, vagy jobban szeretné 

valakivel személyesen megbeszélni a 

felmerülő kérdéseket, akkor 2022. 

október 20. és november 20. között 

számlálóbiztosok segítségével tudja 

majd kitölteni a kérdőívet. 

Fontos tudni, hogy a 

számlálóbiztosok… 

- kötelesek felmutatni az egyedi 

azonosítókóddal ellátott 

igazolványukat, melyet telefonon 

ellenőrizhetsz a 06 80 080 143-as 

zöld számon; 

- a kapott válaszokat tableten rögzítik; 

 
 

- nem kérdeznek rá semmilyen pénzügyi 

információra, pl. jövedelemre, 

megtakarításra, bankszámlaszámra vagy 

PIN-kódra; 

 

A népszámlásról bővebben: 

Népszámlálás 2022 (nepszamlalas2022.hu) 

A kérdezőbiztosok munkájáról bővebben: 
Számlálóbiztosi segítség - GYIK - Népszámlálás 

2022 (nepszamlalas2022.hu) 

 
forrás: ksh.hu 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://nepszamlalas2022.hu/
https://nepszamlalas2022.hu/osszeiroi-segitseg?fbclid=IwAR0uFHtm3O9aMM6LDGw8lC8VAzK6iF7IVp_hPcPT4qVy-5oi202hSLuV33E
https://nepszamlalas2022.hu/osszeiroi-segitseg?fbclid=IwAR0uFHtm3O9aMM6LDGw8lC8VAzK6iF7IVp_hPcPT4qVy-5oi202hSLuV33E
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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 

Egyházi hírek: 

Református hírek 

 Október 30-án, úrnapi 

istentiszteletünkön, a 

reformáció vasárnapján 

úrvacsorai közösségben 

részesülhetünk az 

istentiszteleten. 

 Október 31-én, hétfőn 

(a Reformáció 
emléknapján) ünnepi 

istentiszteleteket 

tartunk a következők 

szerint: 17:00-kor a 

ságvári református 

templomban, 18:00-kor 

pedig a kiliti 

református 

templomban.  

· Elhunytakra 

emlékezés: 15:30-tól a 

kiliti temetőben (dr. 

Nagy István 

lelkipásztor sírjánál), 

16:15-től pedig a 

ságvári temetőben 

(lelkészsíroknál)  

Katolikus 

szentmise november 

4 -én  -pénteken- 17:00 

órától Nyimben 

 

 

Idősek napja Nyimben 

FIGYELEM! 

A 112 

SEGÉLYHÍVÓ 

TELEFONSZÁM 

(mentő, rendőr, 

tűzoltó) 

INGYENESEN, 

TÉRERŐ NÉLKÜL 

IS HÍVHATÓ! 

„A fiatal szem élesebben lát, az 

idős szem mélyebbre.”                                  

I. Erzsébet)  
 

Szépkorúakat köszöntött az   Önkormányzat 

ebben az évben is október 1.-én. A fiatalabb 

asszonyok sütöttek főztek, hogy egy korai 

vacsorával vendégeljük meg az idősebb- 

tapasztaltabb- mélyebbre látó nyimi 

lakosokat. Polgármester Úr köszöntötte a 

vendégeket, majd volt zene, nótaszó, Sipos 

Tibor-, valamint tánc is a Siófoki 

Hagyományőrző Tánccsoport jóvoltából.  

Igazán jó kis hangulatú este kerekedett. 

Köszönjük a résztvevőknek, és minden 

segítőnek!  

       

 

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Ságvári Református Egyházközség, Castrum 

Református Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény néven, fogyatékkal élők ellátását biztosító, 

nappali szociális intézményt alapított. 

Sajnálatos módon országszerte sok család érintett a témában, ők azok, akik mindent 

megtesznek fogyatékkal élő családtagjaikért. Szeretnék, amíg csak lehet, maguk gondoskodni 

róluk otthonukban. Azonban ennek időről-időre, objektív akadályai vannak. Az ő terhüket 

kívánja szervezet részben átvállalni azzal, hogy napközben gondoskodnak róluk. 

Kiket várnak az intézménybe?  

Tizennyolcadik életévüket betöltött, felnőttkorú értelmi, mozgás, hallás, látássérült 

személyeket, akik legalább részben önellátók.  

A pályázat egyértelműen fogyatékkal élőszemélyek ellátását támogatta. A 18. életév betöltése 

után nincs korlátozva a felvehető személyek életkora, hiszen az idősebb generációhoz tartozók 

is élhetnek (élnek) különféle fogyatékossággal.  A fogyatékosság fennállásáról, szakorvosi 

véleménnyel szükséges rendelkezni. Az engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő 

Szolgáltatások: 

Állandó felügyelet, segítés, támogatás, a szükségleteknek megfelelően, a napi életritmus 

biztosítása gondozással, az életvezetés segítésével, ügyintézés, tanácsadás, személyi segítés, 

szabadidős tevékenységek, közösségi programok szervezése, képességeik szerinti fejlesztés, 

felzárkóztatás.  Kreatív foglalkozások, egyéni és csoportos foglalkozások, szociális és 

mentálhigiénés ellátás, lelki gondozás, napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, igény  

Az intézmény nyitvatartási rendje: munkanapokon 8.00-tól-16.00-ig. A fizetendő térítési 

díj: étkezés igénybevétele nélkül, 200 Ft/nap. Lehetőség van az étkezés igénybevételére, 

melyet a ságvári óvoda tud biztosítani, térítés ellenében. 

Az elhelyezés részleteiről az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: Telefon: 06-30/857 

4013; 06-84/312-985, e-mail: castrumsagvar1234@gmail.com Dancs Ferenc főgondnoknál, 

vagy Bozsoki-Sólyom János lelkipásztornál  
 

 

. 

A fenntartó képviselői: 

 Dancs Ferenc fő gondnok                                       Bozsoki-Sólyom János lelkipásztor 

Megnyitotta kapuit a Castrum-ház 

 

 

   

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
https://www.citatum.hu/szerzo/I._Erzsebet
mailto:castrumsagvar1234@gmail.com

