
 

gazdasági-és vidékfejlesztő 
agrármérnöknek.  
2017. január elseje óta ért az a 
megtiszteltetés, hogy a Ság-
vári Közös Önkormányzati 
Hivatal Aljegyzőjeként dol-
gozhatok Ságvár, Som, Nyim 
településekért, így a nyimi 
polgárokért.  
Azóta próbálok megismer-
kedni e gyönyörű vidékkel, 
mivel gyakorlott túrázóként, 
természetjáróként kedvelem a 
természethez közelebb álló 
vidék hangulatát. Hivatali 
feladataim ellátása során a 
jogászi hivatás etikai, erkölcsi 
elvei által vezérelve próbálom 
szolgálni a közösségeket és a 
közérdeket a feladatok, a 
munka minden szépségével és 
nehézségével. Bízom benne, 
hogy az új kihívásokat sikere-
sen tudom venni munkatársa-
im segítségével, akiknek ez-
úton is hálás szívvel köszö-
nöm szorgalmukat, munkáju-
kat és segítségüket.  
Az itt eddig eltöltött idő alatt 
kialakult meggyőződéssel 
határos véleményem szerint 
mind Nyim, mind a két társ-
település fejlődése előremu-
tató, jövője pedig bíztató, 
amiért szívesen dolgozom én 
magam is. 

Bemutatkozik dr. Cseh Balázs, 
a Ságvári Közös Önkormányza-

ti Hivatal aljegyzője 
 

Nyimi Hírlevél: Aljegyző Úr, 
kérjük, mutatkozzon be olvasó-
inknak! 

Köszöntöm a 
nyimi polgáro-
kat, olvasókat! 
1990-ben szület-
tem Kaposváron, 
szüleim mező-
gazdasággal fog-
lalkoztak, és fog-
lalkoznak mind a 

mai napig a Nyimhez hasonló 
kistelepülésen, Hajmáson.  
Kaposváron nevelkedtem, ahol 
2009-ben tettem sikeres érettsé-
gi vizsgát történelem szakos 
diákként a kaposvári Táncsics 
Mihály Gimnáziumban.  
Az érettségit követően a Pécsi 
Tudományegyetem Állam-és 
Jogtudományi Karán folytat-
tam tanulmányaimat, ahol 2014-
ben szereztem meg jogi diplo-
mámat dicsérettel, cum laude 
minősítéssel. Párhuzamosan 
folytattam katolikus teológiai 
tanulmányokat a Pécsi Püspö-
ki Hittudományi Főiskolán. 
Egyetemi, főiskolai tanulmá-
nyaim alatt hosszabb időszako-
kat töltöttem külföldi tanulmá-

nyokkal. Így a szlovéniai 
Ljubljanában, a lengyel 
Opole városában és Bécs-
ben tanultam 2-2 illetve 6 
hónapot.  
Az egyetemet követően 
Pécsett kezdtem el dolgozni 
az egyetem óraadó oktató-
jaként és több baranyai 
kistelepülés iskolájában, 
óvodájában hittantanárként. 
Egy iskolai félévet követő-
en lehetőséget kaptam, 
hogy fél évet Törökország-
ban töltsek, majd onnan a 
2016. év elején visszatérve 
előbb rövid ideig Pécsett 
folytattam munkám, majd 
Kaposváron helyezkedtem 
el a versenyszférában mint 
jogász. Visszatalálva a gyö-
kerekhez és a szívemhez 
közel álló Somogyhoz 2016
-ban elkezdtem a Kaposvá-
ri Egyetem Gazdaságtu-
dományi Karán is taníta-
ni, mivel tagja vagyok an-
nak Gazdálkodás- és Szer-
vezéstudományok Doktori 
Iskolájának. Jelenleg taní-
tott tárgyaim a gazdasági-és 
kereskedelmi jog, Pénzügy-
tan, Hitelintézeti számvitel 
és a Banküzemtan. Nem áll 
tőlem távol a tanulás sem, 
ezért jelenleg is tanulok 

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 
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A képviselő– testület 2017. évi tevékenységéről 
A nyimi képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei alapján levonható több következtetés is. 

Nyimben áprilisig mintegy 10 képviselő-testületi ülést volt tartva, és mintegy 40 határozat 

született. A képviselő-testület munkája a törvény által előírt követelményeket messze túltelje-

síti, hiszen a jogszabályok szerint évi 6 alkalommal szükséges összehívni a önkormányzatok 

képviselő-testületét, illet- ve 1 alkalommal kell közmeghallga-

tást tartani.  Eddig Nyim- ben két közmeghallgatás is volt 

már. Az ülések témái álta- lában a naptári évhez igazodó gaz-

dálkodási és törvényessé- gi kötelezettségek tárgyalása köré-

ben kerültek ki, így példá- ul a költségvetést érintő határoza-

tok születtek. Ezeken felül kiemelendő még a pályáza-

tokhoz kapcsolódó hatá- rozatok, amelyek a település-

fejlesztést célozzák elő.  

Két fajsúlyos helyi téma emelendő még ki, az egyik a falugondnokság a másik pedig a helyi 

élelmiszerbolt és italbolt helyzete,  és az ellátás megoldása. Mindkettő esetében megszület-

tek a határozatok,  és rendeződött a helyzet. A közelmúltban pedig a nyimi patak hídjait 

érintő vis maior pályázat, és a közbeszerzés útján történő megvalósítás volt napirenden, ezen 

jelenleg is folyamatosan dolgozunk.    Dr. Cseh Balázs aljegyző 



Április 29-én immár 11. al-

kalommal kerül megrende-

zésre a nyimi Falutakarítás 

rendezvénye.  

Mióta (2011) A Siófoki SZC 

Baross Gábor Szakgimnázi-

uma és Szakközépiskolája 

az egymásnak nyújtható pozi-

tívumok kölcsönössége végett 

örökbe fogadta Nyimet, az 

iskola diákjai aktív résztvevői 

az eseménynek. A fodrásza-

tot, informatikát és egyéb 

szakmákat elsajátító diákok 

testközelből ismerkedhetnek 

a falusi élettel, a velejáró 

munkákkal és a munkát elő-

készítő, majd levezető gaszt-

ronómiai ínyencségekkel. 

Mint minden évben,  a részt-

vevők most is "ütős kezdésre" 

számíthatnak: 

7.30-tól a Faluházból indítja 

útjára a Faluszépítő Egye-

sület elhíresült langallója a 

dolgos fiatalokat és természe-

tesen minden más önkéntes 

résztvevőt. 
T a v a l y , 
míg a civil 
egyesüle-
tek tagjai 
az ételké-
szítés kö-
rül tüstén-

kedtek; a Barossos diákok, a 
közmunkások és önkéntesek 
hősiesen ásták az árkot, fes-
tették a kerítést, aprították a 

gallyat, látványos eredmény-
nyel szemétmentesítették a 
környezetet.  
Biztosak lehetünk benne, 
hogy idén is derekasan helyt 
fognak állni a rájuk bízott 
feladatok elvégzésében; csak-
úgy, mint a munka utáni fi-
nom ebéd elfogyasztásában. 

A Falutakarítás után néhány 

órával, 17 órától a tradicio-

nális magyar népzenét ját-

szó, pécsi illetőségű Hanga 

Banda koncertje és néptánc-

bemutatója veszi kezdetét, 

melyet tánctanítás és közös 

Táncház követ.  

Mindkét programra szeretettel 

várjuk az érdeklődőket! 

Áprilisi teendők a kertben 

A programsorozat további 
koncertjei:  

05.20. - Magyarhang 
06.03. - Hanga Banda 

07.29. - Csángálló 
08.26. - Magyarhang 

09.16.- Csángálló  
A programok a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával 
valósulnak meg. 
A Rendezvényen 300/500 Ft
-os támogatói jegyek váltha-
tók.  A mind a 6 koncertet  
t ámo ga tó   l á to ga tó k 
(Népzenei Kalandtúra Támo-
gatói Menetlevél-1600.- Ft) 
sorsoláson vesznek részt, 
melynek fődíja egy családi 
vacsora.  

Szeretettel várunk  
mindenkit! 

 

A Nyimi Hagyományőrző 
Egyesület által benyújtott és 
elnyert, a Nemzeti Kulturális 
Alap  és a Halmos Béla Prog-
ram Ideiglenes Kollégiuma 
által támogatott pályázat kere-
tében Egy VölgyNYIMuzsika  
névvel 6 alkalomból álló nép-
zenei koncertsorozat indul 
Nyim Főterén. A népzenei 
kalandozások során a közön-
ség a magyarság sokszínű, 
határon innen és túli népzené-
jével, néptáncával ismerkedhet 
meg testközelből, 3 különböző 
zenekar tolmácsolásában. Az 
első alkalom -  Április 29. 
17.00.  Nyimi Főtér- során a 
pécsi illetőségű Hanga Banda 
és táncos barátaik látogatnak 
el hozzánk. Az élőzene (széki, 

Nagy tavaszi falutakarítás 
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Egy VölgyNYIMuzsika 
kalotaszegi, szatmári) utánoz-
hatatlan varázsát néptánc-
bemutató (szászcsávási, mező-
s é g i ,  g ö m ö r i  é s 
vajdaszentiványi) és a látottak/
hallottak rövid szöveges is-
mertetői teljesítik ki. A kon-
certet követő Táncházban,  
mester-lábak nyomában ma-
gunk is részesei lehetünk a 
közös tánc felszabadító forga-
tagának. A koncert előtt a 
gyermekek számára lovaglási 
lehetőség, arcfestés, palacsinta 
kínálkozik. Az est végén a 
tombolasorsolás értékes nyere-
ményei találnak gazdára. 
 

Már a Facebookon is Már a Facebookon is   

elérhetőelérhető  

adásvételi  

csoportunk! 

  

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   
KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Ha tartósan 10 fok fölé emel-

kedik a hőmérséklet, eljön az 

ideje, hogy a szobanövénye-

inket felülvizsgáljuk, és meg-

kezdjük azok átültetését. 

Amelyeket tavasszal ki szok-

tuk tenni a szabadba, azokat a 

széltől védett napos helyre 

kitehetjük. Nézzük át, tisztít-

suk meg gyökereiket és lássuk 

el megfelelő tápoldattal, mie-

lőtt kirakjuk őket, és óvjuk 

őket a tűző naptól! 

 Ebben a hónapban elültet-

hetjük a dália, a kardvirág 

hagymákat, és az egynyári 

virágok magjait is a földbe 

szórhatjuk. A citrusféléket 

csak akkor rakjuk ki a szabad-

ba, ha biztosak vagyunk ab-

ban, hogy megszűntek a tava-

szi fagyok, vagy hideg esetén 

éjszakára vigyük védett hely-

re!  

Ha még nem tettük, frissítsük 

fel pázsitjainkat, először egy 

alapos átgereblyézéssel! 

A foltos felületek pótlására, 

egyenletesen kb. 5 deka fűma-

got szórunk szét négyzetméte-

renként, majd betapossuk a 

problémás területekbe. 

 
A rendszeres öntözésről se 
feledkezzünk meg, vigyázva, 
nehogy kimossuk az elvetett 
magokat.  
 
 
 
 
 
 
Ha korán akarunk friss zöld-
séget fogyasztani, az uborka, 
a dinnye, a cukkini magokat 
is tegyük el a melegágyba, 
így hamarabb ki tudjuk ültet-
ni a szabad földbe.  

Hulladék-szállítási 

naptár 

2017. május 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási 

napja 

P= Papír 

M= Műanyag 

Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási 

napja 

http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/


Elkészítés:  
A hozzávalókból kelt tésztát 
dagasztok, majd duplájára 
kelesztem. Jól formázható, 
rugalmas, inkább kicsit lá-
gyabb tészta legyen. Míg kel, 
elkészítem a tölteléket.  A va-
jat kikeverem a sóval. Nem 
kell megolvasztani, csak éppen 
kenhető legyen. A medve-
hagymát is hozzáadom. Mikor 
megkelt a tészta, lisztezett 
felületre borítom, kétfelé vá-
gom. Az egyik tésztát vékony 
kör alakúra nyújtom, míg a 
másikat téglalapra majd meg-
kenem a sós medvehagymás 
vajjal. A köralakút szeletekre 
osztom, ebből lesznek a kiflik. 

A másikat feltekerem, és 1,5 
cm-es szeletekre vágom, majd  
lefordítva a csigákat szilikon-
nal bélelt sütőlapra helyezem. 
A kiflinek valókat feltekerem, 
és szintén a sütőlapra rakom. 
Megkenem tojással a tetejét, 
megszórom fekete köménnyel, 
és 20 percet kelesztem. Elő-
melegített sütőben 200 fokon 
15 perc alatt készre sütöm. 
Kevés gőzt adok hozzá, amit 
egy spricceléssel szoktam 
flakonból a sütőbe juttatni. 
 

 

pi  energiafogyasztás (gáz, víz, 

á r a m )  é s  s z e m é t -

termelés  tudatos visszaszorítá-

sára, és az ökológiai gazdálko-

dásra. Ennek során a gazdálko-

dó - a  sok esetben mérgező/

káros műtrágya és vegyszerek 

helyett - biológiai növényvé-

delemmel, szervestrágyázás-

sal, a termőhelyek és a ter-

mesztett fajták adottságainak 

kihasználásával, többféle élő-

lény kedvező társításával, a 

természetben játszódó biológi-

ai folyamatok visszaállításával 

igyekszik elérni a kedvező 

terméshozamot. Mindezzel a 

Nyimi Öko Közösség bemutatkozása 
A 2012-ben Nyimben ott-

honra találó Öko Közösség 

2010-ben, Budapesten ala-

kult meg. Az ökológia szó 

eredeti jelentése az élőlé-

nyek és környezetük viszo-

nyával foglalkozó tudo-

mány. Mára az "öko" szócs-

ka leginkább a környezettel 

való viszonyunk ápolását, 

és a vele való együttműkö-

dést jelenti. 

A Nyimi Öko Közösség 

egyik célkitűzése a termé-

szet-közeli életmód kialakí-

tása; a természet védelme. 

Utóbbi kiterjed a mindenna-

Receptajánló– Medvehagymás kifli 
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Májusi programajánló–   gyereknap 

Hozzávalók: 
3 evőkanál eredeti görög jog-

hurt 
2 db tojás  

1 teáskanál só 
1 dl langyos víz 

1 dl olaj 
2 teáskanál cukor 

75 dkg liszt 
2.5 dkg élesztő 

 
A töltelékhez: 

10 dkg vaj 

1 teáskanál só 

1 db tojás a kenéshez 

fekete kömény a szóráshoz 

2 evőkanál vágott medve-

hagyma 
 

Forrás: Receptvarazs.hu 

vízszennyezést, a talaj ki-

merülését, aszálykárok ki-

alakulását előzi meg, illetve 

képes ezek megállítására/

visszafordítására is. 

A most kb. 6-7 családból 

álló Öko Közösség Nyimet 

elragadó természeti szépsé-

ge és nyugalmat biztosító 

elzártsága miatt választotta 

székhelyéül 2012-ben.  

Következő számunkban 

folytatjuk a velük való is-

merkedést... 

Az Öko Közösség  

weboldala: 

www.felkelonap.hu 

Tisztelt nyimi lakosok! 
 A közvilágítás  

meghibásodásával  
kapcsolatos bejelentéseiket 

Czunf Tibornál tudják 
megtenni a Hivatal épüle-

tében munkaidőben 
(Nyim, Fő. utca. 65), vagy 
telefonon a 84/380-044; 

vagy a 70/341-0007 szá-

mokon. 

Bejelentésüket  emailben 

is fogadjuk a  
hivatalnyim@gmail.com  

címen. 
A meghibásodást az új 

weboldalon is lehetőség 
van jelezni a 

"bejelentések" menüpont  
alatt. 

A bejelentés minden 

esetben az utca, és ház-

szám megadásával  

Kedves Gyerekek!  

Május 20-án ismét minden 

RÓLATOK szól majd 

Nyimben, hiszen a Nemzet-

közi Gyereknaphoz kapcso-

lódóan sok évre visszanyúló 

hagyományként Nyim Köz-

ség Önkormányzata a falu-

beli egyesületekkel közösen 

évről– évre izgalmas prog-

ramokkal  kedveskedik 

Nektek!  

A napot az ügyességi aka-

dályverseny nyitja, a részt-

vevőket fél 9-től várjuk a Fő 

térre!  

A sorversenyek tétje nem 

kicsi, hiszen a leggyorsabb 

csapat értékes ajándékban 

részesül. 

A  rendezvény során egész 

napos kísérőprogram az 

arcfestés, csillámtetkó 

készítés, kézművesedés. 

 

A vidám, és aktív délelőt-

töt egy finom ebéd, és 

ízletes palacsinta  zárja, 

majd egy szusszanásnyi 

pihenő után folytatjuk a 

nem kevésbé aktív délután, 

hiszen az áprilisban oly 

nagy sikert aratott táncház 

II. rendezvénye veszi kez-

detét kora délután!  

 

Lesz itt koncert, tánc, móka, 

kacagás….  

Ugye Ti is várjátok már??? 

Addig is, hogy felelevenítsétek, 

milyen jól telt a tavalyi  

Gyereknap, látogassatok el 

facebook oldalunkra a  

képgalériákhoz! 

TÁMOGASSA 

 ADÓJÁNAK  

1%-ával  

NYIMET! 
 

Kérjük, hogy 2017-ben 

adójuk 1 százalékának 

felajánlásával támogassák 

Nyimet! 

 

Nyimi Faluszépítő  

Egyesület  

adószáma: 18784275-1-14 

 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület  

adószáma: 18783315-1-14 

ANYÁK– NAPI 

 ÜNNEPSÉG 

2017. május 07-én  

1800  órai kezdettel a  

Kultúrházban 

http://gmail.com/


www.nyim.hu 

Egyházi hírek 
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2017. április 23-án, vasárnap van Szent György nagyvértanú ünnepe. Ebből az alkalomból 
a görög- katolikus szertartás szerint búzaszentelést végeznek a szentmise végén.  
De kicsoda Szent György? A források szerint a római hadsereg magas rangú tiszt-
je Kappadóciából (Törökország keleti része) származott. 305-ben mártírhalált szenvedett 
Diokletian idejében. Már az 5. században úgy tisztelték Szent Györgyöt, mint a keresztény 
bátorság jelképét. Tiszteletére számtalan templomot építettek. A görög- katolikus egyház a 
„katonaszentek” közé sorolja, és „vasszentnek” nevezi, mivel oly sok kínt szenvedett el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent György életéről sok legenda született. A legismertebb közülük, mely egy sárkánnyal 
vívott harcról szól, csupán a 11-12. században keletkezett, főleg a keresztes lovagok körében 
volt népszerű, egészen a 19. századig. Szent Györgyöt általában lóval, piros kereszttel egy fe-
hér zászlón, pajzzsal és lándzsával, a sárkányt ölve ábrázolják.  
A bajban segítő 14 szentek közé tartozik, átkok, nehéz helyzetek, lelki vívódások, háborús 
veszélyek és szerencsétlenségek esetén könyörögnek hozzá. Számos lovagi rend, ország, 
város, valamint a cserkészek, parasztok, lovak és háziállatok védőszentje. A parasztok gazdag 
hagyományokkal rendelkeznek Szent György ünnepével kapcsolatban: Szent György-
lovaglás és a lovak megáldása.  

Keresztút stációi Balatonkilitin 

Nagypénteken áldotta meg dr. Gárdonyi Máté plébános az Ágoston-Papp Mónika keramikus-

művész alkotta 14 stációból álló kálváriát a Siófok-Balatonkiliti római katolikus egyházközség 

templomkertben, mely a hívek kezdeményezésére, a családok adományaiból valósulhatott meg.  

 A keresztút (lat. via crucis, via dolorosa) eredetileg az az  útvo-

nal, melyen a hagyomány szerint Jézus a kereszttel a 

Praetoriumtól kiment a Golgotára  

További képek ide kattintva tekinthetők meg! 

Forrás:szentkilit.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  

A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

Harisnyavirág készítésére 

felveszem a 

rendelése-

ket. Csere-

pesek 2300

-3000.-  Ft. 

Nagyságtól 

függ. Szá-

las virágok 

és csokrok 

is kapható-

ak.  

É r d e k l ő d n i :  

ancsa180@citromail.hu , 

vagy facebookon: Bíró 

Annamária néven lehet. 

*** 
Góliát fürjtojásra előjegy-

zést felveszek- keltetni 

való. Postázást is vállalok! 

Érd :06205901445  

*** 
Tisztelt Olvasóink! 

A nagy érdeklődésre való  

tekintettel  

hírlevelünket állandó  

INGYENES  

apróhirdetési  

rovattal bővítjük! 

Venni szeretne, vagy  

eladna?  

 

Küldje el hirdetését a  
hivatalnyimfb@gmail.com 

e-mail címre,  

és díjmentesen  

megjelentetjük aktuális 

havi  

hírlevelünkben! 

Lapzárta: minden hónap  

15-e! 

2017. május 14: római katolikus szentmise 900 óra 

2017. június 4. pünkösdvasárnap: nyimi református templom, ünnepi úrvacsorás istentisz-

telet 1400 óra 

2017. június 5. pünkösdhétfő: római katolikus szentmise 900 óra 

ADOK-VESZEK! 

BÜSZKESÉGPONT– szoboravató 
Értesítjük Olvasóinkat, hogy  

az 1956-os emlékmű ünnepélyes leleplezésének időpontja, és helyszíne: 

 2017. május 25-én 15.00 óra, a nyimi Patak Parkban. 

...a részletekről hamarosan…. 

https://photos.google.com/share/AF1QipN0GvMo41fGHml-t8VniMqHQRXpKEqtkhu4nHuj5PuI534q6omx5qY52aGobt6fkQ?key=MW5heU11dWlFc1QzTXAtNWN1Q2tXczFwM2x2SzZn

