
 

meg  szeretne  valósítani 

Nyimben? 

Czunf Tibor képviselő:  

Szeretném, ha a mezőgazdasá-

gi program sikeres lenne és  

rendesen bővülhetne. Meglát-

juk, hogy az év végén milyen 

eredményeink lesznek, és 

akkor tudunk tovább lépni,. 

Reméljük, hogy jövőre is tu-

dunk legalább ennyi ember-

nek, viszonylagos megélhetést 

biztosítani. Sikerült elérnünk 

azt a szintet, hogy a faluban 

jelenleg teljes a foglalkozta-

tottság, tehát nincs munkanél-

küliink. A további fejleszté-

sekhez véleményem szerint az 

Önkormányzat ereje már nem 

elég, a jövőben elengedhetet-

lennek tartom valamiféle álla-

mi támogatás igénybe vételét. 

Másik fontos cél az utak álla-

potát megőrizni, abban is azért 

bőven van még mit tenni, hál’ 

Istennek a falu központja épül 

és szépül, most már eljutot-

tunk oda, hogy szépségben és 

rendezettségben egy „komoly 

hellyel” is vetekszik. 

        Gáll J. Anna 

Czunf Tibor képviselőt kér-

deztük munkájáról, tervei-

ről 

 

- Nyimi Hírlevél: A képvise-

lői munka mennyire  újszerű  

Önnek?  

C z u n f 

T i b o r 

képviselő: 

Igazából 

már nem 

ú j s z e r ű , 

mert hely-

l y e l -

közzel 15 éve képviselő va-

gyok. Az első két ciklusba úgy 

kerültem be, hogy az előző 

képviselő visszalépett, viszont 

az elmúlt három ciklusba már 

saját jogon, szavaztak meg a 

választópolgárok. 

 Nyimi  Hírlevél:  Nyim  köz-

ség  Önkormányzatánál  

melyek a főbb feladatai?   

Czunf Tibor képviselő: Mivel 

bent vagyok 4 órás állásban az 

Önkormányzatnál – a Mező-

gazdasági és az Utas –

program segítése (irányítás és 

megvalósítás) a feladatom. A 

mezőgazdasági programot már 

3 éve csináljuk, terjeszkedünk, 

idén már négy fóliával dolgo-

zunk, és tervezzük a 

hidrokultúrát is.  Szerencsére 

egyre több a gazdálkodásba 

befogott terület. Emellett van-

nak nyulaink és két hízó hízla-

lásába is belekezdtünk. Az 

Utas program keretében a 

faluhoz tartozó közutak kar-

bantartása a fő feladatom, a 

legutóbbi ilyen a Rákóczi utca 

pincesoron vezető út járhatóvá 

tétele volt.  Ezek mellett a falu 

traktorját általában én keze-

lem, és tevékenyen részt ve-

szek a  szennyvíz- karbantar-

tásban is. 

-  Nyimi Hírlevél:  Ön  hogy 

érzi,  mi  a  legnagyobb  ki-

hívás számára ebben a cik-

lusban?  

Czunf Tibor képviselő:  

Mindenképpen a mezőgazda-

sági programot érzem egy 

nagy kihívásnak, mert új dol-

gokba vágtunk bele, abszolút 

kísérleti jelleggel. 

-  Nyimi  Hírlevél:  2016-ban 

mi  az  elsődleges  cél,  amit 

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 

Helytörténeti gyűjtemény összeállítás 

Önkormányzati Hírek 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

NYIMI HÍRLEVÉL  

2016. május 

I. évfolyam IV. szám 

 

Kedves Olvasóink! 

Kérjük segítsék munkánkat,   

 

NYIM HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉNEK összeállításában. 

 

Amennyiben rendelkezik Nyim történetét ábrázoló korabeli fényképekkel, 

dokumentációkkal, emléktárgyakkal, kérjük jelezze felénk, és mi archiváljuk.  

Segítő együttműködést megköszönve:  

      Pistár Péter polgármester 

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



Május 28. szombaton szeretet-

tel várjuk Önt és kedves család-

ját a Nyimi Hagyományőrző 

Egyesület és Nyim Község 

Önkormányzatának közös ren-

dezvényére.  

 

 

 

 

 

A program: 

08.00: Felnőtt királyválasz-

tás. Nevezési díj: 500 Ft. 

Kérjük, a nevezők legkésőbb 

08.15-ig regisztráljanak! 

 

09.30: Gyermeknapi állo-

másos vetélkedő: regisztrá-

ció, csapatalkotás a Játszóté-

ren 

10.00: Állomásos vetélkedő 

– INDULÁÁÁS 
kb. 12.30:Közös ebéd  

 

14.00: Kiskirály választás. 

Nevezési díj:200 Ft. 

14.00: Ügyességi játékok, 

csillámfestés, kézműves  

18.00: Tini disco 

Az eseményre Palacsinta és 

Belevaló (lekvár, csoki-, 

vaníliakrém, stb.) felaján-

lásokat nagy örömmel fo-

gadunk. 

A rendezvény eső esetén 

10.00-kor kezdődik a Kul-

túrházban, az állomásos 

vetélkedővel, kiskirály vá-

lasztással, majd ebéd után a 

lovarda nagysátrában folyta-

tódik  

 

Szeretettel várjuk az  

érdeklődőket! 

Ha május 1-e:  hűvös, ned-

ves az idő, akkor jó eséllyel 

csak közepes termést takarít-

hatnak majd be, ha azonban 

ezen a napon kellemesen 

meleg az idő, és nem esik 

eső, akkor kifejezetten bősé-

ges termést reméltek. 

A fagyosszentek (május 12., 

13., 14.: Pongrác, Szervác, 

Bonifác) szintén egy fontos 

időszak volt az időjárási jós-

latok vonatkozásában. Erről 

a három napról úgy véleked-

tek: „sok bort hoz a három 

„Májusi eső aranyat ér”. 

Ez azért van így, mert a vi-

rágzást követő időszakban, 

amikor a termés fejlődik, 

igen fontos volt, hogy elen-

gedő eső essen – ennek hiá-

nyában ugyanis többnyire 

kevés, rossz minőségű zöld-

séget, gyümölcsöt és gabonát 

tudtak csak betakarítani a 

gazdák. természetesen az eső 

formája sem mindegy, hó, 

vagy jég a már fejlődésben 

lévő termések kifejezetten 

káros.  

„ác”, ha felhőt egyiken se 

látsz”  

A harmadik fontos nap má-

jusban Orbán napja, azaz 

május 25. Ekkor az előbbi-

vel ellentétben éppen annak 

örülhettek, ha felhős volt az 

ég, és esett is az eső, mert 

akkor jó lesz a termés. 

 

Május 28-án, Emil napján 
ugyancsak várhatták az esőt, 

hiszen ez ekkor is arra en-

gedte következtetni őket, 

hogy bőséges lesz a termés. 

Népi bölcsességek, megfigyelések májusban 

egy kis fantázia és ügyes 

kezek segítségével kisállato-

kat, virágokat, gombát, an-

gyalkát, tavasztündért, hó-

embert elevenítettünk meg.  

Nagy népszerűségnek örven-

dett a joghurtdobozok fémte-

tejéből kialakított színes pil-

langó is. A délután további 

részében közösségi játékok 

biztosították a jókedvet és 

egymás mélyebb megismeré-

sét.  A következő alkalom - 

menetrend szerint a hónap 

első szombatján – június 4-

én, 15 és 17 óra  között lesz, 

ekkor újrahasznosításon ala-

puló pörgettyű készítéssel, 

játékkal, tánccal és énekkel 

várjuk az érdeklődőket. Kér-

jük, aki tud, hozzon magával 

filctollat, fa, vagy üveggo-

lyót, műanyag kupakot, ki-

dobásra szánt cd-t! Szeretet-

tel várunk Mindenkit!            

   
  Gáll J. Anna 

Ismét csiviteltünk! 

Május 7-én, szombaton 

sikeresen zajlott Nyim Köz-

ség Önkormányzatának má-

sodik, ingyenesen látogatha-

tó családi programsorozata, a 

játék –alkotás – tánc hárma-

sára épülő Családi Csivit.  

A szakaszosan érkező vendé-

geket (helyi lakosok és nya-

ralók, szomszéd településről 

átlátogatók) ezen a napon 

számos kézműves alapanyag 

és ötlet várta a Nyimi Kul-

túrházban. Az alkalom kiin-

duló alapanyaga most a to-

jástartó volt, melyből cit-

romhéj, virágszirom, stb., 

Pünkösdi Királyválasztás és Gyermeknap programajánló 
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Tavasz Nyimben 



Elkészítés 

A cukorból és a vízből sziru-

pot főzünk. A tojássárgáját 

habosra keverjük, majd oko-

zatosan hozzáadjuk a még 

meleg cukorszirupot. A cu-

korsziruppal fehéredésig 

keverjük a tojást, addig amíg 

szobahőmérsékletűre nem 

hűl. Ez kb. 10 perc folyama-

tos keverés jelent. 

A mascarponét kissé felver-

jük, majd hozzákeverjük a 

tojásos masszát.  

A tejszínhabot félig felver-

jük, majd hozzáadjuk a zse-

latin fixet és kemény habbá 

verjük, majd az egészet hoz-

záforgatjuk a tojásos- 

mascarponés masszához. 

A kávéban elkeverjük a ka-

kaóport. 

Jöhet az összeállítás: a piskó-

tákat megforgatjuk a kávé-

ban és a felét az edény aljára 

tesszük. Erre jön a megtisztí-

tott eper, majd rá a krém 

kétharmada. A krémre egy 

újabb adag kávéba mártoga-

tott piskóta, végül a maradék 

krém. 

A tetejét megszórjuk kakaó-

porral és legalább 4 órára 

hűtőbe tesszük, hogy meg-

dermedjen.  

  nosalty.hu 

2011-ben elkészült az azóta 

minden évben felállított bet-

lehem; a falu életét az egye-

sületnek köszönhetően színe-

sítette már fotó-, kézimunka 

és fafaragó kiállítás is. 
Az egyesület tevékenységé-
hez kötődik a már hagyo-
mánnyá vált langalló készí-
tés, mely, az utóbbi időben a 
siófoki Baross Gábor Szakkö-
z é p i s k o l á v a l  k ö t ö t t 
„csereszerződés” (faluszépíté
sért falusi étkek) alapját ké-
pezi mindkét fél, és a csatla-
kozó önkéntesek megelége-
désére. Kajdiné Ica egyesü-
leti elnök  szerint munkájukat 
könnyíti hogy sokszor  az 

Civil élet– Bemutatkozik a Faluszépítő Egyesület 

A Nyimi Faluszépítő és Kör-

nyezetvédő Közhasznú Egye-

sület 2007 február 17-én, 36 

alapító taggal (pl.: Kajdiné 

Ica, Nikovics Tibor, Peitliné 

Szabó Erika) alakult meg. Fő 

célkitűzésük az akkoriban 

még elhanyagoltabb állapotú 

közterületek karbantartása, 

szépítése volt. Az egyesület 

látványos munkája a 2007-

ben létesített  Gyermekpark 

– Rózsakert, melybe azóta is 

minden nyimi gyermek szüle-

tésekor új, a gyermek nevét 

jelölő tábla és egy-egy rózsa-

tő kerül; valamint a 2008-ban 

létesített Szent István - park. 

Receptajánló– május 
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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– a BODZA 

Gyógyászati célokra a korai 

virágokat takarítják be, 

amikor a virágok nagy része 

már kinyílt. A betakarítást 

szép időben végzik, mikor 

már felszáradt a harmat, 

óvatosan ollóval az elágazá-

sok kezdeténél kell a virág-

ernyőket lecsípni. A virág-

ernyőket napon kell száríta-

ni felfele fordítva, vékonyan 

letakarva. Az így előállított 

termék aromás, jó illatú, és 

finom lesz. Gyógyhatásai: 

Erős izzasztó hatású  ezért  

lázcsillapításra is használják. 

A bodza virága ezen kívül még 

vízhajtó, hashajtó, vértisztító 

és köhögéscsillapító, idegcsil-

lapítóként is használják. Kül-

sőleg használva pedig fertőtle-

nítő hatású. A bodza felhasz-

nálása: Megfázásnál, torok-

gyulladásnál, köhögés ellen, 

és általában légzőszervi meg-

betegedésekkor, javallott. Víz-

hajtó hatása miatt ajánlatos a 

reumában, a vese és húgyhó-

lyag betegségben szenvedők-

nek, túlsúlyosaknak is.  

A kizárólag szárított  virágá-

ból készült fürdők, vagy boro-

gatások formájában hatásos a 

tályognál, az égési sérülések-

nél, hólyagoknál, mivel kita-

karítja a gennyet, enyhítve 

fájdalmat, lelohasztja a duzza-

natokat, dudorokat is. Forró 

fürdőjét a reumás betegek 

használják eredménnyel. 

Használata: Tea formájá-

ban, két kis kanál virágból 

készíthető 2,5dl forró víz hoz-

záadásával. Ebből 3 csészével 

igyunk naponta.  

Tiramisu eperrel  
 

 

 

 

 

 

 

 
Hozzávalók / 8 adag 

120 g cukor, 50 ml víz 

4 db tojássárgája, 500 g 

mascarpone, 400 ml habtejszín, 

20 g zselatinfix, 140 ml fekete-

kávé 

1 teáskanál cukrozatlan kakaó-

por, 200 g babapiskóta 

650 g eper, a tetejére kakaópor 

az egész település képes 

összefogni egy-egy jó ügy 

érdekében. Ugyanakkor az 

utóbbi években a bezárkó-

zás, elidegenedés globális 
veszélyének szele is elérte 

ezt a rendezett kis ékszerdo-

bozt, mely ellen szerinte 

leginkább a helyi rendezvé-

nyeken való aktív részvétel-

lel, és az apró, mindennapi 

csodák értékelésével lehet 

védekezni. Az Egyesület 

közeli terve a Rózsapark 

kibővítése, valamint egy 

szabadtéri, nagyméretű ad-
venti koszorú elkészítése.            
             Gáll J. Anna 

Kajdiné Ica 

A virágjából igen kellemes, 

üdítőital készíthető víz, 

cukor, citromsav, citromlé 

hozzáadásával,  

néhány napos érleléssel . 



2016. május 7-én  tartották Ságváron az 5. református kórusok találkozóját. 

A 10 órakor felcsendülő harangszó után a házigazda ságvári Női Kar 3 szólamú Alleluia! 

gyönyörű dallamával lepte meg a jelenlévőket. Bozsoki- Sólyom János tiszteletes és Dancs 

Ferenc gondnok köszöntője után Nagy Csaba esperes úr tartott rövid áhitatot.   

10 vendég kórust fogadtunk. Eljött Kaposvár, Somogyjád, Balatonszabadi, Barcs, Hetes. 

Kadarkút, Kaposmérő, Kőröshegy, Lábod, Nagykanizsa református kórusa. Színesítette a 

műsort a fellépő gyermekek hangszeres játéka. A zömével vegyes kórusok előadását hallgat-

ni szívet melengető érzés volt, amit csak fokozott a templom híresen jó akusztikája. A közös 

énekkari szolgálatra 4 kórus készült.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közel 80 énekkaros dicsérte az Urat a három kiválasztott énekkel.  Hagyományainkhoz hí-

ven az énekkaroknak emléklap átadásával köszönjük meg a felkészülést és a szolgálatot. 

Szintén hagyomány, hogy összejöveteleinket Urbanetz Víg Mária hegedűművész előadása 

zárja. Most is élmény volt hallgatni a művésznőt, akinek személyisége és játéka egyaránt 

elragadó volt.  

Gyülekezetünk 200 főt látott vendégül. Az ebédet az óvoda dolgozói főzték, a süteményt a 

vendéglátók készítették. Hálásan köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, a ságvári 

civil szervezetek és a gyülekezeti tagok süteményeit, és a frissítőket. A segítők összehangolt 

munkájának is köszönhető, hogy a Ságvárra érkező vendégek élményekben gazdag napot 

tölthettek köreinkben.       

              Alföldyné Mikó Irénke 

Egyházi hírek– református kórustalálkozó Ságváron 

www.nyim.hu 

Szeretettel köszöntjük 

középiskolai ballagó  

diákjainkat! 

Zsákovics Eszter 

Kiss Szelina  

Horváth Kristóf  

Kiss Zsolt 

Pavelka Patrik  

 

Eddig csak álmodtunk, 

terveztünk még, 

most valóra válhat min-

den, ami szép. 

Az élet, a munka tárt 

karokkal vár, 

s hogy szép lesz-e csak 

rajtunk áll.  

 /Szabó Pál/ 

Nyári napközik Nyimben, hogy hasznosan teljen a szünidő! 

 

Jelentkezni lehet:  

chry1756@gmail.com 

email címen 

Adj vért!  

Életet  

adhatsz! 
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy  a  

Magyar Vöröskereszt 

Somogy Megyei   

Szervezete  

önkéntes véradást szer-

vez  Nyimben  

2016. június 13-án 

(hétfőn) 16.00-18.00 óráig 

a Kultúrházban! 

Várjuk a véradókat! 

Fotó: Bódis Violetta  a Ságvári Művelődési Ház vezetője 



 

Az esti SZTÁRVENDÉG a 3+2  együttes! 
 

Az együttesről 
 

A 3+2 délvidéki zenekar a magyar mulatós zene, 

saját megfogalmazásuk szerint, a lakodalmas rock 

legnagyobb képviselői, amelynek alapítói a Bugyi 

fivérek. A zenekar története egészen a hetvenes éve-

kig nyúlik vissza, a 3+2 igazi karrierje azonban a 

nyolcvanas évek elején indult el. Első lemezük 1986-

ban jelent meg Halvány őszi rózsa címmel, amely 

1,5 millió eladott lemezzel rekordot döntött, ugyanak-

kor későbbi sikereik között szerepel több platina- és 

aranylemez is. 

Az eddigi legnagyobb sikerüknek az 1988-as kon-

certjüket tartják, amely „jóval több nézőt vonzott, 

mint amennyit Tina Turner vagy Elton John fellépé-

se. Ez is azt bizonyítja, hogy muzsikánk nagy népszerűségnek örvend kis hazánkban és a délvidé-

ken” – mondták akkor a zenekar tagjai. Az együttes 30 éves történelme során több mint húsz ze-

nész mondhatta magát a zenekar tagjának, jelenleg Bugyi Zoltán, Bugyi Dániel, Kucsera Csaba 

és Kanalas Róbert alkotják a legendás bandát. 

 

Az együttes weboldala: www.3plusz2.hu 

 

Youtube hanganyagok:  https://www.youtube.com/results?search_query=3%2B2 

Megújult facebook oldalunk!  facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata  

Falunapi kedvcsináló! 

Falunap  

2016. július 30.  

 

Tervezett program: 

 

Közös reggeli: a ke-

mencénél 

Délelőtt: sportverse-

nyek kicsiknek és 

nagyoknak  

Napközben: kézmű-

ves foglalkozás, és 

gyerek animáció 

Délben: „jó ebédhez 

szól a nóta” 

Délután: színpadi 

sztárvendégek, főző-

verseny, légvár, arc-

festés, ügyességi ver-

senyek 

VI. Calibra találkozó 

Este: vacsorával egy-

bekötött bál  

A részletekről folya-

matosan beszámo-

lunk az  

önkormányzat 

facebook oldalán! 


