
 

dom, megoldom, ha nem, 

akkor addig küzdök, amíg 

meg nem oldom, mert úgy 

nem maradhat, egy problé-

mát nem lehet úgy hagyni. A 

szennyvíznél is hasonló, a 

legnehezebb, hogy rá kell 

jönni arra, hogy az adott 

hibának mi az oka. Mert 

sajnos, nem kaptunk leírást, 

mindenre nekünk kellett 

rájönnünk (Tibivel): a 

kompresszor javítására, az 

automaták programozására, 

stb. 

 

-  Nyimi Hírlevél: 2016-

ban mi az elsődleges cél, 

amit meg szeretne valósíta-

ni Nyimben? 

 

Az egyetlen dolog, amiért 

bejövök dolgozni, az az, 

hogy megfeleljek a mun-

kámnak. Örülnék, ha az új 

projektünk, a hidrokultúra 

működne…!  

 

Próbálkozunk,  cs inál -

juk….És reméljük a legjob-

bakat! 

Kanalas Zoltán képviselőt 

kérdeztük munkájáról, 

terveiről 

 

Nyimi Hírlevél: A képvise-

lői munka mennyire újsze-

rű Önnek?  

Nagyon, most először va-

gyok képviselő. 

 

 Nyimi Hírlevél: Nyim  

község  Önkormányzatá-

nál  melyek a főbb felada-

tai?   

Az én feladatom a közmun-

kaprogram és a szennyvíz. A 

közmunka programban, a 

mezőgazdasági részében 15, 

az utas programban 5 ember 

van, őket kell irányítani. A 

mezőgazdaságiban van fóli-

ás és szabadföldi termesztés 

is. Én a jövőben a fóliás ter-

mesztés bővítését támogat-

nám. A szennyvíznél felada-

tom a szennyvíztisztító be-

rendezések karbantartása. 

-  Nyimi Hírlevél: Ön hogy 

érzi, mi a legnagyobb kihí-

vás számára ebben a cik-

lusban?  

Egyrészt az emberi problé-

mák kiütközése, és kezelése; 

másrészt, néha nehéz szétvá-

lasztani a különböző progra-

mok különböző feladatait és 

beosztani a feladatokhoz az 

embereket. Nem rangsoro-

lom a feladatokat, egyik sem 

nehezebb a másiknál. Az a 

lényeg, hogy mindegyiknél 

jöhetnek és jönnek is olyan 

dolgok, amikkel még nem 

találkoztam. Onnantól kezd-

ve az én tapasztalatomra, 

hozzáértésemre, kreativitá-

somra van rábízva az, hogy 

hogyan oldom meg. Ha tu-

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 

Hirdetmény 

Önkormányzati Hírek 
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NYIMI HÍRLEVÉL  

2016. július 

I. évfolyam VI. szám 

 

Nyim Község Önkormányzatánál saját termesztésű   

zöldségek kaphatók: 

 

Fejes káposzta  150 Ft/kg  Laskagomba  700Ft/kg 

Kelkáposzta   200Ft/kg  Paradicsom  300Ft/kg 

Vöröshagyma   200Ft/kg  Uborka (télire)  300Ft/kg 

Lilahagyma  300Ft/kg  Erős paprika– hosszú   40Ft/db 

Tv. Paprika  350Ft/kg  Étkezési paprika 500Ft/kg 

Fokhagyma  1000Ft/kg   

Az árak a piaci viszonyok, és a terméshozamtól függően változhatnak! 

 

Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet munkanapokon 8-15 óráig!  

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



Babodi Máté nyimi lakos, a 

Fonyódi Bacsák György Szak-

középiskola 11. osztályos ta-

nulója idén 2. helyezést ért el a 

Ránki György regionális törté-

nelem versenyen.  A kitűnő 

eredmények előzményeiről és 

jövőbeli terveiről kérdeztük. 

Mikor kezdtél versenyekre 

járni? 

2014-ben Kalász Zoltán, a 

történelem tanárom javasolta, 

hogy induljak, ő azóta is min-

denben segít. Az első két ver-

senyem, a 9. és 10. osztályban 

a gimnáziumi tanulóknak ren-

dezett Savaria történelemver-

seny volt. Itt egyedül a mi 

szakközépiskolánk (egy osz-

tálytársam és én) jutott be a 

megyeibe, ahol felváltva 7. 

illetve 8. helyezést értünk el. 

Az idei Ránki György történe-

lemversenyre több ezren jelent-

keztek. A szakközépiskolák 

helyi, városi versenyén 2fő 

jutott tovább, a megyein is, itt 

második lettem. A regionális 

fordulón négy megyéből, ösz-

szesen 6 fő indult, itt szintén 2. 

lettem. 

Gratulálunk! Hogyan készül-

tél az idei versenyre? 

Decemberben kezdtem készül-

ni az áprilisi versenyre; napi 

szinten készültem, különórák-

kal és önálló munkával, a taná-

rom által javasolt tankönyvek-

ből és a témába vágó szakköny-

vekből. A felkészülés néha este 

8-ig is eltartott. 

Milyen további céljaid van-

nak? 

Jövőre is mindenképp indulok a 

versenyen, emellett, irodalom-

ból és történelemből fogok 

emelt szintű érettségit tenni. A 

hosszú távú terveim… még 

képlékenyek.  Szeretnék főisko-

lára menni, ugye rendészetire 

járok, de nem biztos, hogy 

rendőrfőiskolára akarok menni, 

mostanában felmerült bennem a 

magyar – történelem tanár szak 

is. Sok sikert kívánunk Máté-

nak, mind a versenyekhez, 

mind a továbbtanuláshoz! 

Július 13. Mérges Margit  
Negyvenes nap lévén az a 
hiedelem, ha esik, dörög, 
villámlik, vihar dühöng Mar-
git napján, akkor 40 napig 
ilyet várhatunk.  

Július 15. Henrik napja: Az 
új kenyér sütésének napja. 
Kipróbálják az új lisztet.  

Július 20. Illés napja: E na-
pon munkatilalom volt, mert 
úgy gondolták, hogy aki 
ilyenkor a mezőn dolgozik, 
abba belecsaphat a villám, a 
termést pedig elveri a jég.  

Július 21. Dániel napja:  
"Zivatart hoz Dániel".   
 

Július - Áldás hava, Szent 
Jakab hava 

 Július 2. Sarlós Boldogasz-
szony napja: A római katoli-
kus egyház emlékezik meg 
Szűz Máriának Keresztelő 
Szent János édesanyjánál tett 
látogatásáról. Boldogasszony 
a várandós anyák, a szegé-
nyek, és a halottak oltalmazó-
ja. Hazánkban az aratás kez-
dőnapjaként tartják számon. 
A nap elnevezése az aratás 
egykori módjára utal, amikor 
a nők még sarlóval arattak. 
Július 5. Sarolta napja: Ter-
mésjósló nap, ha esik az eső 
Saroltán, nem lesz diótermés. 

Július 22. Mária Magdolna 
napja: „Ha eső esik bőven 
terem a vetemény, de rosszul 
terem majd a dió meg a mo-
gyoró."  
Július 25. Jakab napja: "A 
zab aratását Jakab-napig be 
kell fejezni, mert ami gabona 
Jakab-napig kint marad, az 
kint is veszik." A szőlőter-
mesztők szerint e napon abba-
hagyja a szőlő a növekedést, 
édesedni kezd. 
Július 26. Anna napja: 
"Anna asszony reggelre már 
hűvös, ne játssz vele!" - 
mondják Topolyán. Nagy eső 
szokott esni e napon.  

Népi bölcsességek, megfigyelések júliusban 

megrendezésre kerülő teljesít-
ménytúrán a szervezők igyekez-
tek még jobban odafigyelni a 

többszöri teljesítőkre. A 8-9-10. 
alkalommal túrabakancsot húzók 
tortát, 9 többszörös résztvevő 
pedig porcelánbögrét, míg va-
lamennyi résztvevő emléklapot 
vehetett át a célban. A 2016. év 
rendhagyó volt a tekintetben is, 
hogy a korábbi évek térképeit, 
fényképeit, statisztikai adatait is 

bemutatták, valamint idén elő-
ször lehetőség volt feliratos 
pólót, bögrét, hűtőmágnest vásá-
rolni emlékül.  

Az idei „legek”: 
a Tökölő teljesítménytúra 316 
indulója közül  a legfiatalabb: 
Dankházi Zselyke 4 éves siófoki, 
a legidősebb: Barner Istvánné 
77 éves budapesti;  
a Löszölő teljesítménytúrán a 
legfiatalabb: Végh Emese 14 
éves budapesti, a legidősebb: 
Graffits László 69 éves kaposvá-
ri; 
a Megalöszölő teljesítménytú-
rán pedig a legfiatalabb részt-
vevő: Krista Gergő 13 éves 
ságvári, a legidősebb  Rácz 
Frigyes 69 éves budapesti túrá-
zó lett az összesen 81 település-
ről érkezett, 435 induló közül.  

A ságvári Löszölő- Tökölő- telje-
sítménytúrát először 2007. nya-
rán rendezték meg a Ságvárért 
Egyesület szervezésében.  
Az ötletgazdák- hosszas töpren-
gés után- a környék löszfalai, 
mélyútjai és szurdokainak gaz-
dagsága miatt a névválasztásnál 
szerették volna, hogy a lösz szó 
valamilyen formában szerepeljen 
a túra elnevezésében. Egyszerű, 
mégis figyelemfelkeltő szavakat 
alkottak. Így lett a Löszölő, 
melyre rímel a másik, 17 kilomé-
teres táv neve: Tökölő. Ezzel 
gondoltak a kezdő túrázókra, 
idősebbekre, családosokra. Szint-
idő nincs, így még a név is találó. 
A Megalöszölő már igazán a 
bátraknak van kitalálva, hiszen itt 
a teljesítendő táv közel 52 kilo-
méter. Az idén 10. alkalommal 

Akire büszkék vagyunk- Babodi Máté 
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Idén tizedszer teljesítménytúráztunk 

ÉRTESÍTÉS 

ÓVODAI 

ZÁRVATARTÁSRÓL 

 

Ságvári Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde   

2016. augusztus 8-

augusztus 31-ig terjedő  

időszakban zárva tart.  

A szünet előtti utolsó neve-

lési nap: augusztus 05., a 

zárva tartás utáni első neve-

lési nap pedig: szeptember 

01. csütörtök, amikor már a 

konyha is üzemel.  

 

Az utóbbi hónapokban több, 
ruhaneműből és használati 
tárgyakból álló adomány is 
érkezett Nyim Község Ön-
kormányzatához. Ezt tovább-
görgetve felhívást intéztünk a 
lakossághoz is; melynek 
eredményeképp további 
nagylelkű adományok érkez-
tek. Így jött létre a nagysike-
rű  
Csere – bere bazár a nyimi 

kultúrházban.   
Cipők, felnőtt, és gyerekru-
hák, terítők, táskák nagy 
választékából szemezgethet-
tünk, de gazdát cserélt egy – 
egy babakocsi, etetőszék, 
könyv és játék is.  
A megmaradt tárgyakat a 

Somi Vöröskereszthez to-
vábbítjuk. 

Köszönjük minden adomá-
nyozó, és a lebonyolítást 
segítő dolgozók munkáját! 

Mátéval a Somogy Tv is 

készített interjút,  

mely  

az alábbiakban olvasható:

(Ctrl+kattintás) 

 

A megye legjobbjait  

díjazták  

 

Tehetségeket ösztönöz  

a díj  

http://www.somogytv.hu/cikkek/115142/
http://www.somogytv.hu/cikkek/115142/
http://www.somogytv.hu/cikkek/115156/
http://www.somogytv.hu/cikkek/115156/


Elkészítés: 

 

A mézet, a kakaót, a tojást, a 

porcukrot és a margarint gőz 

felett 5 percig főzzük.  

 

A kihűlés után hozzáadjuk a 

szódabikarbónával elkevert 

lisztet, összegyúrjuk; 4 rész-

re osztjuk és kisütjük a lapo-

kat. 

 

 

A krémhez a pudingokat 

külön – külön megfőzzük. A 

margarint a porcukorral ki-

keverjük, egyharmad részét a 

vaníliapudinghoz adjuk, a 

többit az epreshez.  

 

A lapokat úgy töltjük, hogy a 

vanília legyen középen. 

Igény szerint a tetejét bevon-

hatjuk csoki mázzal. 

 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Csík Ferencné receptje 

érdekében. Népi megfigyelé-

sek szerint a tea a zsírszöve-

teket átrendezi, zsíroldó 

hatása kiváló. 

 

Köszvényre gyakorolt, vala-

mint izomerősítő hatása is 

egyaránt ismert a népi 

gyógyászatban.  

 

Antibakteriális, összehúzó 

hatása a szájnyálkahártya 

gyulladásainál gargarizáló 

oldatként érvényesül előnyö-

sen. Külsőleg, borogatás-

ként is használható. 

Nyimi gyógynövényeink 

Erdei málnalevél 

Hatásai:  

A vérben lévő húgysav ki-

tisztítására az erdei málnale-

vél nagyon alkalmas. Finom 

tea készíthető belőle. 

Belsőleg visszérre is fo-

gyasztandó napi egy csészé-

vel.  

Kismamáknál a méh izom-

zatára is kedvező hatást 

gyakorol, mivel csökkenti a 

vetélés lehetőségét. Szülés 

előtti héten pedig napi két 

csészével ajánlott elfogyasz-

tani a szülés megkönnyítése 

Válogatás a 2015-ös falunapi süti verseny receptjeiből 
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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!  

Angol és Ausztrál Pásztorkutya tenyészszemle Nyimben 
2016. augusztus 6-án 

szombaton az Angol és 

Ausztrál Pásztorkutya Egye-

sület  szervezésé-

ben a Nyimi Ku-

tyás és Lovas 

Egyesület ad ott-

hont a következő 

tenyészszemlének.  
A szervező egyesü-

let fő célul tűzte ki, 

hogy összefogja  és koordi-

nálja  az   angol és ausztrál 

pásztorkutya fajták magyar-

országi  tenyésztőit, az állat- 

tartási és állatvédelmi szabá-

lyok maximális betartása mel-

lett pedig csökkentse a regiszt-

rálatlan egyedek számát. A 

tenyésztőknek lehetőségük van 

a fajtatiszta törzskönyves ku-

tyákat regisztrálni az esemény-

re,  ahol végzett, hivatalos kül-

lembírók szemlézik, hogy te-

nyésztésbe bevonhatók- e az 

egyedek.  A Nyimben először 

2 0 1 5 - b e n  

megrende-

zett szemlén 

38 kutya 

vett részt,  

ami szép 

s z á m n a k 

mondható, hiszen éppen meg-

e l ő z t e  e g y  o r s z á g o s 

tenyészszemle is az eseményt. 

Bővebb információ: 

www.kutyaslovas.hu 

Mézes pudingos szelet  

Hozzávalók  

A tésztához: 

 3 ek méz 

3 ek kakaó 

3 tojás 

30 dkg porcukor 

60 dkg liszt 

8 dkg margarin 

2 kávéskanál szódabikarbó-

na 

A krémhez: 

9 dl tej 

2 csomag eperpuding 

1 csomag vanília puding 

40 dkg margarin 

40 dkg porcukor 

Elkészítési módja és ada-

golás: 

 

Egy-két teáskanálnyi szárí-

tott málnalevelet forrázzunk 

le 2,5 dl forró vízzel. 10 

perc állás után szűrjük le. 

Ízlés szerint ízesíthetjük 

mézzel vagy cukorral. Napi 

két-három csésze nyugod-

tan fogyasztható belőle. 

 

A kismamák fogyasztás előtt 

mindenképpen konzultálja-

nak kezelőorvosukkal! 

Tisztelt nyimi lakosok! 

 

Szennyvízproblémák  

fennállása esetén  

az alábbi telefonszámokat 

hívhatják: 

06-70/773-3563 

06-30/261-4041 

 

A közvilágítás  

meghibásodását  

pedig ezeken a számokon 

jelenthetik be: 

 

Nyim Község  

Önkormányzata:  

06-70/341-0007 

EON hibabejelentés: 

Erdei málnalevél 



Idén új programmal bővült 

a Szent Kilit Katolikus Plé-

bánia élete, elkezdtük helyi, 

kisebbeknek szóló napközis 
táborunkat Kilitin, a 

Galerius Vendégházban.  

A négy napos tábor alatt 

igyekeztünk vidám, színes 

programokkal foglalkoztat-

ni diákjainkat, ugyanakkor 

a témáinkhoz kapcsolódó 
tanítások tudást és vallásos 

szemléletet is adtak a nyár-

ra hittanosainknak.  

Az irgalmasság évéhez 

kapcsolódva négy fontos 

példabeszéd mélyítette el 

bennünk a fontos isteni 
erényt: elveszett   bárány, 

talentumokról szóló példa-

beszéd, irgalmas szamaritá-

nus története és a tékozló 

fiú példázata. Elsétáltunk a

Sió partjára, meglátogat-

tuk a Máltai Szeretetszolgá-

lat gondozásában élő idős 
testvéreinket, túráztunk 

Ságvár környékén, kutyás 

bemutatóval szórakoztattak 

bennünket, s még a közös 

fagyizás is belefért időnk-

be. Köszönjük a bizalmat, 

a sok támogatást, jövőre 
találkozunk! 
 

 Hunyadi László 

Hitoktató 
Szent Kilit Katolikus Plébánia  

www.nyim.hu 
 „ A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat kere-

tében az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfor-

dulója alkalmából községünk sikeresen pályázott Büszkeségpont 

létrehozására.  

A dr. Németh Pál szobrászművész, egyetemi docens által ter-

vezett emlékmű központi eleme az 1956-os magyar forradalom 

és szabadságharc emblematikus motívumává vált,  középen ki-

szakított zászló, amely nem egyszerűen beékelődik a két 

geometrizáló, ugyanakkor falszerű kialakítású forma közé, de 

egyben magyarázatává válik annak az erőnek, ami a két formát 

megmozdítani képes. A drapéria elrendezése a falakat szétfeszí-

tő figura mozgását követi. A gesztus ereje - ami a magyar zászló-

ból kitépte a vörös csillaggal ellátott címert mint a kommunista 

rezsim szimbólumát-, a szobor plasztikai rendjében az üresség 

revelációja, a lyuk, a negatív forma plasztikai ereje, amelyet tovább fokoz, hogy szobrászi 

megfogalmazása magán viseli az égetés, marás, kiszakítás nyomait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szobor plasztikai és anyaghasználat tekintetében is két részre bontható. A terrakottából 

készülő geometrizáló, szétnyíló formákra, és a közöttük megjelenő organikus jellegű bronz 

elemre. Előző kettő egynemű formák, amelyek a felületükön falszerű kialakítással kerülnek 

megvalósítására. Alsó traktusukban zárt elemek, amelyek felfele nyitódnak. A szobor téri 

történéseiből következtethető egykori összezárt állapotuk. A satuszerű helyzetből adódó szo-

rításuk, sötét bordó színük, a formák felülete a megnyíló fal reprezentációját erősítik, és a 

bezártságból való kitörést képzetét kötik az elemekhez. Az organikus elem kialakításai dina-

mikus, gyakorlatilag egy térben úszó drapéria, amelynek néhány részlete és téri elrendezése 

utal a mindenkori forradalom szimbolikus női figurájára, aki feszíti, megnyitja és ledönti a 

zsarnokság, a kommunista rezsim falait. A szobor hatásrendszere a geometrikus és organikus 

formák kontrasztjára, statikus és dinamikus mozgásokra épít, egy olyan szobrászi szerkezet-

ben, amely a csúcsára állított háromszög alakú befoglaló formával plasztikai kiemelést hang-

súlyoz.  

Az emlékmű kialakításánál az emblematikus jellegre, a jelszerűségre törekedtem, ezért igye-

keztem a szobor téri, formai történéseit visszafogni és egyetlen erőteljes plasztikai kontraszt-

ra építeni a művet– emelte ki a szobrászművész.  

 

Az emlékmű helyszínére kijelölt tér Nyim község tervei szerint rendezés és felújítás alatt áll. 

Érdemesnek tűnt úgy alakítani ezt a teret, hogy alkalmas legyen a közösségi megemlékezés-

re.  Az emlékművet napelemekkel működő világítási rendszer világítja meg éjszaka. A 

terület a térrendezés során park jelleget kap, a lehetséges helyszínek közül kikérjük a helyi 

lakosok véleményét is. 

Büszkeségponttal gazdagodhat Nyim 

Egyházi hírek 
Napközis hittantábor  

Kilitin  



Falunap 2016. július 30.  

1915 SZTÁRVENDÉG 

EZÚTON KÖSZÖNJÜK AZ ÖNKÉNTESEK ÉS A TÁMOGATÓK MUNKÁJÁT, FELAJÁNLÁSOKAT!  

 A támogatói jegyekből befolyó bevételt a rendezvényen ingyenesen igénybe vehető gyerekprogramokra fordítjuk! 


