
 

Egyúttal mindenkit arra bíz-

tatok, hogyha egészségi álla-

pota, vagy szép kora miatt 

szüksége van segítségre a 
ház körül, illetve a minden-

napi teendői elvégzésében, 

bátran jelezze azt felénk.  

 

Községünk költségvetése 

továbbra is szűkös és nagyon 

megfontolt gazdálkodást 

követel. Ennek ellenére fej-

lesztési céljainkról nem 

mondtunk le.  

Közösen együttműködve 
minden civilszervezettel ter-

vezzük a fejlesztések megva-

lósítását. Tovább folytatjuk a 

megkezdett közmunka prog-

ramokat és hamarosan elin-

dítjuk a falugondnoki szolgá-

latot is.  

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 Pistár Péter  

 Polgármester 

Elfogadták a 2016. évi  

költségvetést Nyimben 

 

Kedves Nyimiek! 

 

Elfogadásra került mind a 

Társulás,mind a község 

2016. évi költségvetése.  
Sarkalatos pontjai a Ságvár- 

Som-Nyim társulásában 

fenntartott Bóbita óvoda és 

bölcsőde költségvetésének 

elfogadása. 

Örvendetes hír, hogy a közös 

óvodánk nagy fejlesztések 

előtt áll. Megújul a konyha, 

korszerűbb, és gazdaságo-

sabb fűtési rendszerrel üze-

mel a jövőben, a meglévő 

csoportszobák padlóburkola-

tának cseréje, festése is idő-

szerűvé vált.  

Szintén örömteli hír, hogy a 
megnövekedett gyermeklét-

szám miatt egy újabb cso-

portszoba is kialakításra fog 

kerülni.  

Döntöttünk  a 2016/2017. évi 

bölcsődei/óvodai beíratási 

időpontról is, ami idén má-

jus 2-3.-ára esik, valamint 
meghatároztuk az intézmény  

nyári zárva tartási  szüne-

tét is. A zárva tartás 2016. 

augusztus 8-augusztus 31-

ig terjedő napokat érinti.  

A szünet előtti utolsó nevelé-

si nap: augusztus 05., a zárva 

tartás utáni első nevelési nap 

pedig: szeptember 01. csütör-

tök, amikor már a konyha is 

üzemel.  

Közös elhatározásként in-

gyenessé tettük a Szociális 
gondozást.  

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község Ön-

kormányzat Hírlevelé-

nek  soron következő 

számát olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket,  esemé-

nyeket, civil szerveze-

tek tevékenységét, 

valamint a programo-

kat havi rendszeresség-

gel megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes  időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  FELMÉRÉS MOBILTELEFON HÁLÓZATHOZ 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

NYIMI HÍRLEVÉL  

2016. március 

I. évfolyam II. szám 

 

Önkormányzatunk célul tűzte, hogy ösztönözze a mobilszolgáltatókat annak érdekében, 

hogy a településünkön minél jobb szolgáltatást nyújtsanak kedvezőbb tarifáért. 

Ehhez szükség van egy igényfelmérésre, ami a szolgáltatókkal folytatott tárgyalásoknál 

alapot biztosít számunkra, hogy minél jobb feltételeket érhessünk el a díjcsökkentésben.  
 

Hamarosan minden nyimi háztartásba eljut az önkormányzat egyik dolgozója, aki segítsé-

gére lesz egy rövid kérdőív kitöltésében. 

A válaszok nem jelentenek semmiféle kötelezettséget, csak a felmérést szolgálják, és az Ön 

véleményét tükrözik. Ezért kérjük, segítse munkánkat a kérdőív aláírásával is! 

 

A közös cél elérése mindannyiunk érdeke!    

     Barátsággal: Pistár Péter polgármester  

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



2016. március 12-én szom-

baton hosszú évekre vissza-

nyúló hagyományként került 

megrendezésre Nyim Község 

Önkormányzata szervezésé-

ben a  Nőnapi Bál.  

A színvonalas rendezvényre 

már március elején elfogytak 

a jegyek. A jó hangulat mel-

lett - amit idén Völgyi János 

SZATURNUSZ Zenekara 

biztosított- nem feledkeztek 

meg a szervezők az est fény-

pontjairól, a NŐKRŐL, 

ASSZONYOKRÓL, hiszen 

ez a nap ma róluk szólt.   

Köszöntőjében Pistár Péter 

polgármester kiemelte,  ne 

csak Nőnapon értékeljék  a 

férfiak párjukat, az év ma-

radék  364 napjában is lássák 

meg a Nő csodálatos lényét, 

mutassák ki köszönetüket 

mindazért, amit Tőlük kap-

nak, és hálálják meg gondos-

kodásukat a szeretet ajándé-

kával, és forró öleléssel. A 

Kilitiért Egyesület Szőlővi-

rág néptánc csoportjának  

nagy sikerű előadását köve-

tően a vacsorához az ételeket 

rendhagyó módon  

 

 

 

 

 

a férfiak szolgálták fel a höl-

gyeknek, végül pedig kis 

ajándékkal kedveskedtek 

szívük választottjának.  

jóslattal (ha ezen az éjszakán 

fagy, még negyven napig 

hideg lesz). Ha viszont Ger-

gely megrázza a szakállát, 
akkor havazni fog.  

Március 18, 19 és 21 - Sán-

dor, József és Benedek 

napja: "Zsákban hozzák a 

meleget". Az egyik leghíre-

sebb népi jóslat lényegében 

arról szól, hogy a tavaszi 

napéjegyenlőséget (március 

21.) megelőzően gyakran 

jelentős melegedés történik 

a z  i d ő j á r á s b a n . 

MÁRCIUS– a meteorológiai 

t a va sz  e l s ő h ón a p ja 

(Böjtmás, Tavaszelő hava) 

Március 9. - Fanni nap: 
amilyen idő van ezen a na-

pon, olyan lesz az egész már-

cius.  

Március 10. - Ildikó napja: 

ha ezen a napon fagy, akkor 

még 40 napig számíthatunk 

hidegre. 

Március 12. - Gergely nap: 

"Gergely megolvasztja Má-

tyás jegét", ez tehát össze-

kapcsolódik a február 24-i 

Március 25. - Írisz nap: 

más néven Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napja, mert a 

hagyomány szerint ilyenkor 
kell a gyümölcsfákat oltani. 

Ha ilyenkor megszólalnak a 

békák, akkor még negyven 

napig hideg lesz. Egy másik 

hiedelem szerint ha ekkor 

hideg idő van, akkor a télnek 

immár vége: "Gyümölcsoltó 

hidege téli hónapnak meg-

ölője” 

 

Forrás: koponyeg.hu 

Népi bölcsességek, megfigyelések márciusban  

rendelkező könyvtári állo-

mány méltán felveszi a ver-

seny bármely más községi 

könyvtárral. Az intézmény 

kedd-csütörtökön, 16:30-

19:00-ig szombaton 17:00-

18:00 óráig tart nyitva. Az 

olvasósarokban a Kiskegyed, 

Nők Lapja, Bravo, Kreatív 

ötletek folyóiratok közül 

válogathatnak az érdeklődök,  

A beiratkozás ingyenes, a 

könyveken túl DVD filmek 

is kölcsönözhetők egy hónap 

időtartamra, mely igény sze-

rint meghosszabbítható. 

A könyvtárban elhelyezett 

számítógépek, és  internet 

kapcsolat a beiratkozott ol-

vasók számára térítésmente-

sen igénybe vehetők.  Ugye, 

hogy nem ciki a könyvtár? 

Gyere velem a Könyvtárba! 

 A községi könyvtárunk  

kiemelt feladatának tekinti, 

hogy az érdeklődők legszéle-

sebb köre számára biztosítsa 

a magyar és az egyetemes 

kultúra kincseinek megisme-

rését, a folyamatos önműve-

lést, a színvonalas szórako-

zást, a szabadidő hasznos 

eltöltését.  A Polgármesteri 

Hivatal épületében található  

felnőtt, ifjúsági, és gyermek-

könyvekkel, lexikonokkal, 

kötelező olvasmányokkal 

Nőnapi bál beszámoló 
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Helytörténeti 

gyűjtemény   

 

Felhívás! 
Kedves Olvasóink! 

Kérjük segítsék mun-

kánkat,  

 

Nyim Helytörténeti 

Gyűjteményének 

összeállításában. 

 

Amennyiben rendel-

kezik Nyim történe-

tét ábrázoló korabeli 

fényképekkel, doku-

mentációkkal, emlék-

tárgyakkal, kérjük 

bocsássa az önkor-

mányzat rendelkezé-

sére archiválás céljá-

ból. 

 

Segítő együttműkö-

dést megköszönve: 

   

 Pistár Péter  

 polgármester 

 



-t meglangyosítjuk, hozzáke-

verjük a cukrot, és felfuttat-

juk benne az élesztőt. Az 

átszitált lisztbe teszünk a 
sonka főzőlevén keletkezett 

zsírból 1 evőkanálnyit és a 

felfuttatott élesztőt, majd 

szükséges mennyiségű son-

kalé hozzáadásával közepe-

sen lágy tésztát dagasztunk. 

 

Hagyjuk kétszeresére kelni, 

majd kinyújtjuk akkorára, 

hogy a sonkánkat be tudjuk 

vele csomagolni. Előtte vi-
szont bekenjük tormával a 

tésztát. A bebugyolált sonkát 

egy sütőpapírral bélelt ovális 

tepsibe vagy jénaiba tesszük, 

és kelesztjük további 30 per-

cet. Ekkor 170 fokra melegí-

tett sütőben 50-60 percet 
sütjük. 

Miután kihűlt centi vastagsá-

gúra szeleteljük.   

Jó étvágyat! 

Forrás: mindmegette.hu 

ges cél a felelős kutyatartás, 

az ember és kutya kapcsola-

tának erősítése a sport és 

készségfejlesztési módszerek 

segítségével. 

Az Egyesület munkásságá-

ról:Tavasztól őszig a hét 

minden napján lovas foglal-

kozásokat tartanak, ezen 

belül csoportos gyerek lova-

goltatás a legkisebbeknek, 

futószáras oktatás, karám-

lovaglás, terep lovaglás, díj-

ugrató edzések. Nyáron pe-

dig kutyás és lovas napközi-

ket rendeznek.  2016. nyará-

tól  hagyományőrző napközi-

ket, 2016. év őszétől  pedig 

iskolai foglalkozások kereté-

ben heti két alkalommal fo-

gadnának általános iskolás 

gyerekeket, akik gyakorlati 

és elméleti lovas képzésben 

vehetnének részt– áll a civil 

szervezet hosszú távú célki-

tűzései között. 

CIVIL ÉLET - 

Bemutatkozik a Nyimi Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület  

Az Egyesület megálmodói a 

lovak és a kutyák szerelme-

sei, 2010. telén megalapítot-

ták a Nyimi Lovas- és Ku-

tyás Terápiás Közhasznú 

Egyesületet, amely kereté-

ben saját lovaikkal lovagol-

tatják a gyerekeket, és fel-

nőtteket. Budaörsi fióktele-

pünkön pedig 2012. óta ku-

tyás foglalkozáson, kutyás 

sportok oktatásán vehetnek 

részt az érdeklődők. Elsődle-

Receptajánló Húsvétra 
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Van– egy jó  

receptje? 

Küldje be részünkre! 

hivatalnyim@gmail.com 

vagy 

Papír alapon az  

Önkormányzathoz 

 

A legízletesebbnek ítélt 

ételeket- a beküldő nevé-

nek megjelölésével- fo-

lyamatosan közzétesszük 

hírlevelünkben!  

Nyimi gyógynövényeink 

Nyimi Lovas- és  

Kutyás Terápiás  

Közhasznú Egyesület 

  

8612 Nyim  

Kossuth u 19. 
 

 

 

 

 

 

 

  

www.kutyaslovas.hu 

 Adószámunk:  

18208210-1-14 

Ebben a rovatban szeret-

nénk minden hónapban 

bemutatni egy Nyimben 

megtálalható gyógynö-
vényt, amelyet éppen aktu-

álisan szedni lehet, és nagy 

hasznunkra válik minden 

évszakban.  Az első, melyet 

már gyűjthetünk is a CSA-

LÁN. Sok ember kertjében 

nem kívánatos gyomnö-

vény, de ha jobban megis-

merjük, sokféleképpen fel-

használható. Egyik legjobb 

vértisztító növény, feloldja 

az anyagcseréből származó  

salakanyagokat, eltávolítja a 

szervezetből a mérgeket. A 

vesét fokozottabb vízkivá-

lasztásra serkenti, csökkenti 

a vér húgysavszintjét, ezért 

hatékonyan alkalmazható 

köszvény, ízületi gyulladá-

sok, reumatikus megbete-

gedés kezelésére. A régi 

módszert, hogy a fájdalmas 

végtagokat a csalán friss 

hajtásaival csapkodják meg, 

ma is alkalmazzák. Lázcsil-

lapításra,vérszegénységre és   

kiütésekre is használjuk. A 
vese- és hólyagkő képződés-

re hajlamosaknak érdemes 

rendszeresen csalánteát fo-

gyasztaniuk, mert segítségével 

még idejében kiválasztódik a 
homok. Tisztító, összehúzó 

hatásának gyomor- és bélhurut 

esetén is hasznát vehetjük. 

Teája élénkítő hatású, sok 

vitamint és ásványi anyagot 

(pl. vasat) tartalmaz.  

Fényesíti a hajat! A legjobb 

hajöblítő  hajhullás és 

korpásodás megelőzésére, 

valamint hajzsírosodás ellen.  

 
Mihály Cecília  

A csalánból a spenóthoz 

hasonlóan készíthetünk főze-

léket is fokhagymával.  

A tükörtojás nem hiányozhat 

feltétként!   

Kelt tésztában sült 

sonka 
Hozzávalók 

· 1 kisebb sonka 

· fűszerek 

· 40 dkg kenyérliszt 

(BL80) 

· 2 dkg élesztő 

· 1 evőkanál cukor 

· a sonka főzőleve és an-

nak zsírja; valamint torma 

Elkészítés: A sonkát kuktá-

ban, tetszőleges fűszerezés-

sel 30-40 perc alatt vaj-

puhára főzzük, majd hagyjuk 

kihűlni. 

A sonka főzőlevéből kb. 2 dl 

http://gyorgytea.hu/cikkek-es-videok/hajhullas-ellen-gyogynovenyekkel-is


sárnapon szokásos komatál 

küldés, amely életformasze-

rűen legtovább ezen a vidé-

ken maradt fenn. A húsvéti 

szokások legfontosabb kellé-

ke a hímes tojás. Az orszá-

gosan ismert tojásfestési 

módszerek legtöbbjét ismer-

ték Somogy tájegységein is. 

Közülük a viaszírásos díszí-

tési mód vált legnépszerűb-

bé, melynek során többnyire 

geometrikus minták kerültek 

a tojásra díszítésül, de gya-

kori volt a virág ornamentika 

is. Festőanyagul leggyakrab-

ban a vöröshagymahéj főze-

tét használták. Egyes telepü-

léseken, főként a pásztorcsa-

ládokban a megfestett tojást 

karcolással díszítették. Ők a 

virágábrázolások mellett a 

A húsvét a kereszténység 

legnagyobb ünnepe, a Krisz-

tus-központú kalendárium 

központi főünnepe. A Biblia 

szerint Jézus – pénteki ke-

resztre feszítése után – a 

harmadik napon, vasárnap 

feltámadt. Kereszthalálával 

nem szabadította meg a vilá-

got a szenvedéstől, de meg-

váltotta minden ember bűnét, 

feltámadásával pedig győzel-

met aratott a halál felett. A 

valláson kívül is a tavaszvá-

rás, a tavasz eljövetelének 

ünnepe is, amelyet március 

vagy április hónapban (a 

Hold állásának megfelelően) 

tartanak. Somogyban a hús-

véti ünnepkörhöz számos 

szokás kapcsolódik. Ezek 

közül kiemelkedik a fehérva-

Megújult facebook oldalunk!  

facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata 

Egyházi hírek– Húsvét 

Áprilisi programajánló– Falutakarítás 

Immár öt év telt el azóta, 

hogy a siófoki Baross Gábor 

Középiskola 2011-ben örök-

be fogadta Nyimet. Azóta is 

minden tavasszal népes diák-

sereg érkezik hozzánk,  

buszmegállót festenek, árkot 

mélyítenek, fát vágnak az 

időseknek, és sorolhatnám 

még a nemes gesztusok töm-

kelegét. Idén április harma-

dik szombatján, 16-án  láto-

gatnak Nyimbe  a Baross 

Gábor Iskola diákjai, hogy  

együttes erővel rakjuk rend-

be falunkat. A fiatal diákse-

reg lelkes  munkájának min-

den évben vannak követői, 

mivel a falubeliek is szívesen 

 

 

 

www.nyim.hu 

Ünnepi miserend 

Református Istentisztelet 

Úrvacsora osztással:  

Húsvét vasárnap ( március 

27.) 14.00 órai kezdettel a 
nyimi református templom-

ban  

 

Római katolikus ünnepi 

szentmise: 

Húsvét hétfőn ( március 28.) 

09.00 órai kezdettel a nyimi 

katolikus templomban  

 

szabadrajzú mintákat kedvel-

ték, melyek között gyakran 

előfordult a páva, galamb 

rajzolata is. A hímes tojás 

ajándék volt, a keresztszülők 

adták keresztgyermekeiknek, 

illetve került belőle a koma-

tálba is, ami a lányok barát-

ságának jelképévé vált.  

Forrás:kaposvarmost.hu 

 

Tojásfestési  

technikák 

 

VIASZOLÁS 

A viaszt olvasszuk 

fel, majd egy vé-

kony eszközt márt-

sunk a még folyé-

kony viaszba, és  

vigyük fel a mintát 

az előzőleg megfőtt, 

és kihűlt tojásra.  

Amíg a viasz szárad 

olvasszuk fel a fes-

téket. A beviaszo-

zott tojásokat he-

lyezzük a festékbe, 

hogy jól ellepje.  

Ezt követően a fes-

tékből kivéve hagy-

juk megszáradni.   

Amikor készen va-

gyunk, a viaszt egy 

éles késsel kaparjuk 

le. Ott ahol a viasz 

fedte a tojást, nem 

fogta be a festék és 

előtűnik a tojás ere-

deti színe, kiadva 

számunkra a mintát.  

csatlakoztak a társadalmi 

szerepvállaláshoz. A kama-

szok évről– évre szívesen 

térnek vissza Nyimbe, hiszen 

a csapatmunka, a jó szándék, 

és tenni akarás ösztönzőleg 

hat valamennyiük számára.  

Elkötelezettségük nem ma-

rad viszonzatlanul, a szerve-

zők rendszeresen megvendé-

gelik őket a diákok körében 

már elhíresült langallóval, és 

bőséges ebéddel.  

Oltárkép szentelés és Görög katolikus liturgia 
2016.04.10.-én vasárnap 15:00 órától a Görög katolikus liturgiát követően újra 

szentelésre kerül az adományokból és a Kiliti plébánia támogatásával a Nyimi Ró-

mai Katolikus Templom oltárképe, egy éves restaurálást követően. Az esemény 

után agapé-t rendezünk a templomkertben. 

A  részletekről közleményt adunk ki április hónapban. 


