
 

Tolna megyei kézilabda baj-
nokságban.  
 
Nyimi Hírlevél: Melyek a 
leggyakrabban intézett ügyek 
a Ságvári Hivatalban?  
A Hivatalban intézhető, a la-
kosságot leginkább érintő 
ügyek elsősorban a szociális 
segélyezési, pénztári ki- és 
befizetési, anyakönyvi, hagya-
téki ügyintézési, adózással kap-
csolatos ügyek. Hivatalunkban 
is intézhetőek a lakóhely válto-
zásokkal kapcsolatos bejelenté-
sek. Eljárunk még birtok-, 
szomszédvitás, és különféle 
engedélyezési ügyekben. Ezek 
felsorolása igen nehéz, mert a 
területek igen szerteágazóak, 
jegyzői hatáskörben az állam-
igazgatási ügyek leválasztását 
követően is több mint ezer féle 
ügykör maradt. 
 
Nyimi Hírlevél: Mikor van 
Nyimben fogadóóra, és mi-
lyen kérdésekkel fordulhat-
nak Önhöz, és munkatársai-
hoz a helyiek?  
Nyimben jegyzői fogadóórát 
minden szerdán ½ 4-től 4-ig 
tartok. Ebben az időszakban 
kérem, forduljanak hozzám 
bizalommal a Hivatal hatáskö-
rébe tartozó ügyekben. Ha a 
problémát azonnal nem is tu-
dom helyben elintézni, de mun-
katársaim segítségével a 
ságvári székhelyünkön igyek-
szünk minden problémát orvo-
solni. Ságváron minden nap 
munkaidőben fogadjuk az ügy-
feleinket. 

Bemutatkozik Budainé Vajk 
Ildikó, a Ságvári Közös Ön-

kormányzati Hivatal Jegyzője 
 

Nyimi Hírlevél: Jegyző Asz-
szony, kérjük, mutatkozzon be 
olvasóinknak! 

1984-ben érettségiztem a Tamá-
si Béri Balogh Ádám Gimnázi-
umban. 1987-ben gépipari auto-
matizálási üzemmérnöki diplo-
mát szereztem a Kecskeméti 
Gépipari és Automatizálási Mű-
szaki Főiskolán, és ezt követően 
a Tamási ORION-nál, majd 
1989-ben a Vegyépszer vállalat-
nál helyezkedtem el kezdő 
üzemmérnökként. A rendszer-
váltás körüli időszakban a válla-
lat léte is kérdésessé vált, ezért 
döntenem kellett: két óvodásko-
rú gyermek anyukájaként válla-
lom a napi beutazást, ingázást 
akár 50 km távolságra is, vagy 
elfogadom a lakóhelyemen, 
Regölyben felajánlott könyvtá-
ros-művelődésszervezői állást. 
Igaz, hogy az utóbbi nagyon 
távol állt a választott szakterüle-
temtől, de én mégis úgy döntöt-
tem, hogy Regölyben maradok. 
1994-ben a Polgármesteri Hiva-
tal anyakönyvvezetője nyugdíj-
ba vonult, az akkori jegyző fel-
kérésre közalkalmazotti jogvi-
szonyomat köztisztviselői állás-

ra cseréltem, és egészen 
2014. december 5-éig a Re-
gölyi Polgármesteri Hivatal-
ban, majd a később 5 tagúra 
bővült Regölyi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban dol-
goztam. Ez időszak alatt a 
Hivatal szinte minden szakte-
rületével megismerkedtem, 
2007-től jegyzői, körjegyzői 
feladatot láttam el. 2007-ben 
igazgatásszervezői oklevelet 
szereztem a Corvinus Egye-
tem Közigazgatás tudományi 
Karán, 2014-ben a Pécsi 
Jogtudományi Egyetemen 
közigazgatási menedzser 
egyetemi végzettséget sze-
reztem. Számomra mindig 
fontos volt a tanulás, ismere-
teim továbbmélyítése, az 
újabb ismeretek megszerzé-
se.  
2015 novemberéig a Buda-
pest XII. kerületi Kormány-
hivatal Hatósági Osztályán 
tevékenykedtem. 2015 nov-
emberében sikeresen pályáz-
tam a Ságvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal jegyzői 
állására, amit jelenleg is be-
töltök. 
Lányaim mára felnőttek, 
otthonunkból mindketten 
elköltöztek, családjukkal 
Budapesten élnek. Unokám 
14 éves. Munkám mellett 
nagy szerepet játszik életem-
ben a sport, ha szabadidőm 
engedi, szívesen veszek részt 
egyéni és társas sporttevé-
kenységekben, sportrendez-
vényeken. 2013-ig igazolt 
csapattagként játszottam a 

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

Felhívás Ingatlantulajdonosoknak! 

Tájékoztatjuk a Nyimben ingatlannal rendelkező tulajdonosokat, hogy a  

zöldterület kezelés, fűnyírás, mezőgazdasági munkák önkormányzattal tör-

ténő elvégeztetésére vonatkozó igényeiket  

Babodiné Csik Beátánál tudják regisztráltatni a Hivatal épületében munkaidő-

ben (Nyim, Fő utca 65), vagy telefonon a 84/380-044; vagy a 70/341-0007 szá-

mokon. 

Igényeiket e- mailben is fogadjuk a hivatalnyim@gmail.com címen.  



Szeptember 17-én, szomba-

ton kitűnő hangulatban zajlott 

az idén másodjára megrende-

zett Egyesületek Napja. 

A rendezvény ötlet-, és házi-

gazdái, a Nyimi Hagyomány-

őrző és Kulturális Egyesület 

tagjai már kora déltől sürög-

tek-forogtak a Kultúrház ud-
varán. Az önkéntes, professzi-

onális összmunka most is 

meghozta gyümölcsét. Az 

idelátogatók ez alkalommal is 

szíves fogadtatásra, nívós 

programokra és finom, hely-

ben készült étkekre - frissen 

sült lángosra, frissen főtt hen-

tes tokányra; lecsóra és szá-

mos, lakossági felajánlásból 

érkező, ízletes házi sütemény-

re - lelhettek Nyimben. 

Nagy örömünkre a hídképző 

rendezvényen a Ságvárért 

Egyesület, a Siómarosi Kos-

suth Művelődési Kör, a 

ságvári Szivárvány Nyugdí-

jas Klub, az immár Nyimbe 

bejegyzett Gyerekerdő Ke-

rekerdő Alapítvány,  a somi 

Vöröskereszt, a Nyim-i Lo-

vas- és Kutyás Terápiás 

Közhasznú Egyesület,  a 

nyimi, ökológiai szemléletet 

képviselő Felkelő Nap Egye-

sület és a Nyimi Hagyo-

mányőrző és Kulturális 

Egyesület is részt vett. Az 

egyesületek bemutatkozását 

követően a színpadon a 

ságvári Szivárvány Nyugdíjas 

Klub és a Rokolya citerazene-

kar közös dalcsokrát, a Somi 

Vöröskereszt több epizódból 

álló, sokrétű táncos műsorát, 

majd Pistár Janka és Gáll An-

na népdalcsokrát tekinthettük, 

hallgathattuk meg. Ezen a 

napon mutatkozott be először 

N yi mb en a Telek osár 

Ökofarm nevet viselő, ságvári

-nyimi kötődésű fiatal vállal-

kozás is, melynek jóvoltából 

frissen szedett bio zöldsége-

ket, fűszereket; valamint házi 

kecskesajtot kóstolhattunk.  

 

Mindeközben már kezdetét 

vette az EgyNap társrendezvé-

nye, a Tűzmadár Tábor Gála-

műsor…. 

Fecskehajtó Kisasszony 

(szeptember 8.):Amilyen az 

időjárása, annak az ellenke-

zője jellemzi az egész őszt. 

L a m p e r t  n a p j a 

(szeptember 14.): Jó idejé-

vel jó tavaszt jövendöl. 

Szeptember 16.: Az ózonré-

teg védelmének világnapja.   

Szeptember 21.:Máté nap-

ja, “Ha Máté napján tiszta 

idő vagyon, a bornak eszten-

dőre nagy bőségét várják.” 

Ez a nap jelezte az őszi búza 

vetésének kezdetét. 

Itt az ősz első hónapja, 

mely - az elődeink szerint - 

már nem csak a télre, a 

tavaszra is jövendöl.  

Egyed napja (szeptember 

1.): Ha esik, enyhe tél lesz – 

meg egész hónapban eső, 

lévén negyvenes ez a nap. 

Ha az eső mellett égzengés is 

van, akkor jövőre jó termés 

várható. 

Lőrinc napja (szeptember 

5.): Szép ideje kellemes őszt 

jelez. Ha süt a Nap, az ősz 

további része is derűs lesz.  

Szeptember 21-23.: A csil-

lagászati ősz kezdete Ez az 

időpont egyben az őszi nap-

éjegyenlőség napja.   

Mihály napja (szeptember 

29.): Ha dörög az ég, szép 

lesz az ősz, de nagy tél kö-

vetkezik: „Szent Mihálykor 
keleti szél, nagyon kemény 

telet ígér”. Ha még nem 

mentek el a fecskék, kará-

csonyig enyhe marad az idő.  

Ha másodszor is kivirágzik 

az akác, hosszú meleg ősz-

nek nézünk elébe. 

Népi bölcsességek, megfigyelések szeptemberben 

A Gálaműsort megelőzően a 
helyi lakosoknak és a szép 
számmal érkező vidékieknek a 
zsonglőr játszóházban lehető-
sége nyílt a különböző zsong-
lőreszközök felügyelettel, se-
gítséggel való kipróbálására.   
A modern felszerelés mellett 
az önkormányzati dolgozók 
által készített népi fajátékok is 
nagy népszerűségnek örvend-
tek. Ezalatt a zsonglőr kézmű-
ves foglalkozás résztvevői poi-
t, ördögbotot, kontaktlabdát 
készíthettek maguknak.  
A közös vacsora és ejtőzés 
után kezdetét vette a várva-
várt Tűz Show: Különböző 
látványos jelenetekből álló, 
megható tűztánccal, valóban 
tréfás bohózatokkal tarkított, 

több mint 1órás gálaműsort 
csodálhatott meg az 500 főt is 
meghaladó közönség.  
A műfajban legjobb magyar 
előadók és a Németországból, 
Belgiumból, Norvégiából, Új 
Zélandról érkező vendégsze-
replők produkciói egytől - 
egyig nagyon magas színvo-
nalat képviseltek, mind de-
sign, mind ötlet, mind kivite-
lezés, mind pontosság, mind 
koncentráció, mind látvány 
tekintetében.  
A lehengerlő show-t - stíluso-
san - lehengerlő muzsika kö-
vette: a Csángálló zenekar 
dobbal, harmonikával, szaxo-
fonnal, klarinéttal, tárogatóval 
fújta a talpalávalót a táncos 
lábú közönségnek.  

Egzotikus öltözetek, egyedi 
hajviseletek, furábbnál-furább 
színes eszközök és emberek; 
kutyák és gyerekek, játékok, 
hangok, hangszerek.   17-én 
szombaton délután e nem meg-
szokott színekkel gazdagodott a 
nyimi Főtér és az ekkor már 
zajló Egyesületek Napja. A 
nemzetközi hírű és összetételű 
Tűzmadarak tűzzsonglőr csa-
pat és barátaik szállingóztak le 
a faluba a közeli hegyről.  A 
színes társaság idén először 
Nyimben tartotta meg rendsze-
res továbbképző és csapatépítő 
táborát. A Tűzmadár Tábor és 
az est házigazdája az immár 4. 
éve nyimi illetőségű Gora 
Krisztián – tűzzsonglőr,- és 
tűzzsonglőr - eszköz készítő 
mester volt.  

EgyNap- Egy nem akármilyen Nap Nyimben 
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Tűzmadár Tábor Gálaműsor  

Nyim Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a tan-

évkezdés terheinek megköny-

nyítése érdekében a települé-

sen állandó bejelentett lakó-

hellyel rendelkező óvodások, 

általános iskolások, középisko-

lai nappali tagozatos tanulók, 

felsőoktatási intézmény nappa-

li tagozatos hallgatói részére 

gyermekenként, illetve hallga-

tónként  

6000.- Forint tanévkezdési 

támogatást nyújt. 

A kérelmet a Ságvári Közös 

Önkormányzati Hivatal által 

biztosított formanyomtatvá-

nyon lehet benyújtani 2016. 

szeptember 30. napjáig, a 

támogatás összegéről legké-

sőbb 2016. október 31-ig 

számlával kell elszámolni. 

(Elszámolható minden olyan 

eszköz, ruha, stb. ami a gyer-
mekek beiskolázásához, óvo-

dai, bölcsődei életükhöz szük-

séges.) 16 éven felüli diákok 

esetében a jogosultságot isko-

lalátogatási igazolással is 

igazolni kell. Az igénylőlapok 

augusztus 29-től felvehetők, és 

kitöltve leadhatók a Nyimi 

Hivatalban is Babodiné Csik 

Beátánál. 

Önkormányzati segítség az 
iskolásoknak 



Elkészítés: 

A vöröshagymát megpucol-

juk, és vékony karikákra 

vágjuk. Úgy is jó, ha félbe-

vágod és úgy szeleteled.  

 A cukrot arany barnára 

karamellizáljuk, és rátesz-

szük a szeletelt hagymát. 

Kevergetni kell, hogy ne 

égjen le, legalább addig, 
amíg a hagyma levet nem 

enged. Egy nagyon kevés 

vízzel lehet pótolni a vizet. 

Pici sóval ízesítjük, és addig 

főzzük, míg a hagyma átlát-

szó nem lesz. Akkor egy 

friss rozmaring ág leveleit 

belecsipkedtem, és beleke-

vertem a dzsemfixet. Azzal 

együtt is forraltam 1-2 per-

cig, majd üvegekbe töltöt-
tem.  

 

Bár még nem használtam, 

de úgy gondolom, hogy sült 
húsokhoz, mondjuk egy 

egyben sült csülökhöz, vagy 

sült libához, egy izgal-

mas  ízfolt lehet a tányérun-

kon. 

 

Forrás: 

iladesign.cafeblog.hu 

szerekben fájdalomcsillapí-

tásra izom és ízületi pana-

szok esetén. 

Gyógyászati felhasználása 

mellett az illóolajat a kozme-

tika- és illatszeripar külsőleg 
alkalmazza (kölnivizek, für-

dőesszenciák, szappanok, 

krémek, kenőcsök, tapaszok, 

dezodorok, hajszeszek, sam-

ponok). 

Frissen vagy szárítva a fran-

cia, olasz és spanyol konyha 

nélkülözhetetlen fűszere. 

Húsokat, mártásokat, levese-

ket ízesítenek vele. 

Nyimi gyógynövényeink 
Rozmaring:  

A rozmaring ősidők óta jól 

ismert fűszer– és gyógynö-

vény. A rozmaring kiváló 
étvágygerjesztő, emésztést 

javító, frissítő, serkentőleg 

hat a központi idegrendszer-

re és fokozza a vérellátást. 

Ismeretes jó görcsoldó, bak-

tériumölő tulajdonsága, de 

alkalmazzák menstruációs, 

változókori panaszok, vérke-

ringési zavarok esetén is. 

Fejfájás ellen szintén javal-

lott. Illóolaja kiváló haj-

kondicionáló. Külsőleg illó-

olaját használják bedörzsölő 

Receptajánló–  Rozmaringos hagymalekvár 
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Felhívás  

ingatlantulajdonosoknak! 

 

Kérjük a tulajdonosokat, 
hogy az ingatlanuk előtt 

található teljes járdasza-

kaszt szíveskedjenek leta-

karítani, fűtől, földtől,  

falevéltől, nyesedéktől  

megtisztítani,  

biztosítva a járhatóságot! 

 

Kérjük továbbá, hogy a 

járdába belógó faágakat, 

virágokat is szíveskedjenek 

eltávolítani minimum 2,3 

méter magasságig! 

 

Köszönjük! 

Szüreti felvonulás Nyimben 

  

Délután 15:00 kor indul majd a hintó, 

Rajta ül a Gazda és a szüreti Bíró, 

Régi szokás szerint, illőn feldíszítve, 

Utánuk a falu szép, vidám menete. 

 
Vonulásuk indul, szép rendezett módon, 

A Kúltúrtól kezdve a megszokott úton. 

 

 

Hozzávalók: 

 1250 g pucolt vörös-
hagyma 

 300g kristálycukor 

 pici só 

 egy ág rozmaring 

 víz 

 1 cs. dr Oetker dzsemfix 
extra 

Olaja nem toxikus, csak 

ritkán és legfeljebb enyhén 

irritáló, szemben több más 

olajjal. Kivonatát és párlatát 

a likőripar használja, eny-
hén keserű likőrök gyártá-

sához. Belsőleg viszont 

csak kizárólag orvosi ja-

vaslatra ! 

 

Alkalmazását kerülni kell 

magas vérnyomás, terhes-

ség,  és epilepszia esetén 

valamint gyermekeknél 3 

éves kor alatt!  

Tisztelt nyimi lakosok! 

 

 A közvilágítás meghibáso-

dásával  

kapcsolatos bejelentéseiket 

Babodiné Csik Beátánál 

tudják megtenni a Hivatal 

épületében munkaidőben 
(Nyim, Fő. utca. 65), vagy 

telefonon a 84/380-044; 

vagy a 70/341-0007 számo-

kon. 

Bejelentésüket  emailben is 

fogadjuk 

a hivatalnyim@gmail.com 

címen. 

A meghibásodást a hamaro-

san induló új weboldalon is 

lehetőség lesz jelezni a 

"bejelentések" menüpont alatt. 

 

A bejelentés minden esetben 

az utca, és házszám megadá-

sával lehetséges. 

Kisbíró vezeti a színpompás vonulást, 
Táncosok díszítik az ünnep forgatagát, 
Csőszlegények, lányok, s egyéb népek jönnek, 
Kedves jó vendégek sokfelöl érkeznek. 

 

Meg-meg állnak itt-ott dallal, tánccal kérve, 
Mindenkit a szőlő s a bor ünnepére.  

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a  

2016. szeptember 24-én tartandó nyimi Szüreti Felvonulásra, és az azt követő Mulatságra. 

1430-tól várjuk a a Kultúrház előtt azokat a vállalkozó kedvű fiatalokat és időseket, akik 

a szüreti kocsikra felülnek. A felvonulás 1500kor indul.  

Ezt követően mindenkit szertettel várunk egy jó zsíros kenyérre a kocsmaudvarban! 
Este 2000 órától a kultúrházban zenés mulatsággal várjuk az érdeklődőket. A zenét a digi-

tális technika szolgáltatja, a vállalkozó kedvűek megmutathatják tehetségüket egy kis karaoke 

vigadalom keretében. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

http://napidoktor.hu/cikk/86.20304/Hogyan-fuszerezzuk-eteleinket
http://gmail.com/


A zsengén csicsergő június, a 

gyermekzsivajtól hangos 

augusztus (Csivitelő Gyerek-

erdő Napközis Tábor) után 

októbertől újra rendszere-

sen csivitelünk! 

A játék –alkotás – tánc hár-

masára épülő  

Családi Csivit  

elnevezésű rendezvény ajtaja 

nyitva áll  

2016. október 08- án szom-

baton, 15-17 között, kicsik 

és nagyok számára egy-

aránt a Nyimi Könyvtár-

ban! 

Őszköszöntő alkalmunk kéz-

műves foglalkozásán a kiseb-

bek levél állatkákat, a na-

gyobbak levélmandalát ké-

szíthetnek. Az alkotás mellett 

lesznek újabb, minden kor-

osztály számára élvezetes 

közösségi játékok, emellett 

moldvai körtáncokat és nép-

dalokat tanulunk.  

A látogatók Nyim Község 

Önkormányzatának jóvoltá-

ból szörppel és zsíros ke-

nyérrel csillapíthatják éhü-

ket, szomjukat; emellé szí-

vesen fogadunk minden hoz-

zájárulást, akár folyékony 

nedű, akár édes-sós sütemény 

formájában. 

A programokat Gáll J. Anna 

néprajz – ének szakos ta-

nárnő szervezi és vezeti, a 

délután lebonyolítását a Nyi-

mi Hagyományőrző Egyesü-

let tagjai és önkéntes segítők 

(köszönjük az eddigieket, 

szívesen fogadunk minden új 

segítséget) biztosítják. Kér-

jük, a kézműves foglalkozás-

hoz, aki teheti, hozzon ma-

gával préselt faleveleket!  

 

Szeretettel várunk  

Mindenkit!  

www.nyim.hu 
 A magyar keresztény egyházak körében pár éve kezdett meggyökerezni az a nemzetközi kez-

deményezés, hogy szeptember-október folyamán ökumenikus módon ünnepeljük meg a Terem-

tés Hetét, és fordítsunk fokozott figyelmet a teremtett világ védelmére.  

Az időpontválasztáshoz a különböző keresztény (ortodox, katolikus, protestáns) hagyományok, 

de a környezetvédelmi mozgalmak is alapot adnak. Hazánkban szeptember utolsó és október 

első vasárnapja közötti időszak a közös ünneplés és közös cselekvés kiemelt időszaka. 

 

Ebből az alkalomból  ökumenikus istentiszteleteket tartunk  

Nyimben, Ságváron és Kilitin - az alábbiak szerint:  
 

- szeptember 26-án, hétfőn 18:00-tól a kiliti református templomban;  

- szeptember 28-án, szerdán 18:00-kor a nyimi református templomban;  

- szeptember 30-án, 18:00- tól a ságvári református templomban találkozhatunk!  

 

Szolgálattevők:  

Bozsoki-Sólyom János református lelkipásztor;  

Egri Béla baptista lelkipásztor;  

Dr. Gárdonyi Máté római katolikus plébános;  

Hunyadi László római katolikus hittanoktató-kántor;  

Lampért Gábor evangélikus lelkipásztor.  

 

 Bővebb információ: www.teremtesunnepe.hu 

        Bozsoki– Sólyom János 

 Egyházi hírek– A teremtés ünnepe 

Ismét csivitelünk! 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét  

 

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá 

A megemlékezés célja, hogy figyeljünk az idősek problémáira, felhívjuk a figyelmet az idősko-
rúakkal való törődés fontosságára. 

Az Idősek Világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük az idős embereknek, mindazt 

amit a társadalomért tesznek. 

Nyim Község Önkormányzata 2016. október 22-én 15 órakor a Kultúrházban  

színpadi műsorral és egy késői finom ebéddel vendégel meg minden nyimi nyugdíjast elis-

merve és megköszönve ezzel eddigi munkával teli életüket, és a településért tett fáradozásaikat.  

Az ebédhez a muzsikát a tavalyi évben igen pozitív fogadtatásban részesülő Siófoki Zeneba-

rátok szolgáltatják. 

 

Szeretettel várjuk október 22-én 15 órakor a Nyimi Nyugdíjasokat a Kultúrházba!   

 Októberben az időseket köszöntjük!  

 Oldal 4. 

Magyarország Köztársasági elnöke 2016. október 02-ára országos népszavazást tűzött ki az 

alábbi kérdésben: 

 

"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 

magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? " 

 

 A demokrácia alappillére, hogy mindenki él a szavazati jogával, ami megilleti.   

Nyimben is tegye ezt mindenki, és szavazzon lelkiismerete szerint. 

 

A szavazóhelyiség címe: Nyim, Fő . 65. ( Polgármesteri Hivatal) 

A szavazás ideje: 2016.10.02.  06.00-19.00 óra között 

Országos népszavazás 2016. 


