
 

ni, élvezzük egymás társasá-

gát. Ez nem pénz és nem 

pályázat kérdése. Ez minden-

kiben belül dől el.  

 

Legyen Nyim egy barátságos 

és mosolygós falu.. Ez véle-

ményem szerint fontosabb 

még az aszfaltos útnál is. 

Egymással szemben legyen 

ez a mottónk: 

„Azt add másoknak, amit 

magad is kapni szeretnél” 

Polgármesteri tervek a 2016. 

esztendőre 

Nyimi Hírlevél.: Minden 

önkormányzat életében a 

január– februári időszak a 

tervezgetés ideje… Hogy 

alakul mindez Nyim eseté-

ben – erről kérdezzük Pistár 

Péter polgármestert 

 

Pistár Péter polgármester:  
A most készülő költségvetés, 

ami ennek az időszaknak 

meghatározó feladata nem 

kecsegtet fejlesztésre fordít-

ható forrásokkal. 

Pedig sok fejleszteni való 

van településünkön. Ezek 

között próbálunk prioritást 

felállítani, hogy a lehető leg-

hatékonyabb fejlesztési 

irányt tudjunk venni. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a helyi 

gazdaságfejlesztésre. Célunk, 

hogy mindenkinek legyen 

munkája, aki dolgozni tud és 

akar. Legyen biztos bevétele, 

hogy ne keljen azon gondol-

kodnia, hogy mit fog holnap 

enni. Folytatjuk a közmunka-

programot két területen me-
zőgazdasági és belterületi 

közútfenntartás, jelentős fej-

lesztésekkel kiegészítve. E 

mellet nem adtuk fel a csapa-

dékvíz elvezetés fejlesztése 

mellett a mobiltelefon háló-

zat jobbá tételét sem. 

Minden fejlesztéshez próbá-

lunk támogatókat és pályáza-

ti forrásokat találni közösen a 

civilszervezetekkel. Már két 
jelentős példa is rendelkezé-

sünkre, áll, hogy gyümölcsö-

ző az Önkormányzat és a 

civilszervezetek együttműkö-

dése. Hasznos és fontos sze-

repet játszanak a sikeres pá-

lyázatok a falu egész közös-

ségére nézve. 

Mindenkit bíztatok, hogy 

vegyen részt tevékenyen 

bármelyik civilszervezet éle-

tében. Építsünk közössége-
ket, járjunk össze beszélget-

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község Ön-

kormányzat Hírlevelé-

nek bemutatkozó szá-

mát 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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I. évfolyam I. szám 

 

Nyim Község Önkormányzatánál saját termesztésű   

zöldségek kaphatók: 

 

Fejes káposzta  120 Ft/kg  

Lila káposzta   200Ft/kg  
Vöröshagyma   120Ft/kg  

Burgonya/Apró/  70Ft/kg   

 

Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet munkanapokon 8-15 óráig!  



A vízkereszttől hamvasztó 

szerdáig terjedő farsangi 

időszak szerte a világban a 

mulatságokról, a párválasz-

tásról és főleg a tél búcsúzta-

tásáról szól.  

A farsang csúcspontja, a 

népnyelven csak „farsang 

farkaként” elhíresült jelme-

zes felvonulást 2007 óta a 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület szerve-

zésében rendezik meg.  

A község apraja- nagyja ko-

molyan veszi a hagyományo-

kat, hiszen jelmezeiket saját 

kézzel készítik, hónapokkal 

az esemény előtt már megfo-

galmazódik az ötlet. Ki, mi-

nek öltözzön be? Az sem 

ritka hogy a családok együtt 

öltenek jelmezt.   

A jelmezesek gazdag fantá-

ziájának köszönhetően idén 

is vonultak fel egyedi koreo-

gráfiák, volt többek között  

boszorkány, tükörtojás bacon

-el, ólomkatona, barokk 

hölgy, a nagy sikerű fej nél-

küli ember, és a közönségdí-

jas komondor, ami tényleg 

nagyon ötletes volt. A na-

gyobbak punk- legények, 

egy család Aladdin varázsla-

tos világát hozta el nekünk, 

de ami a legnagyobb sikert 

aratta, az a szultán és udvar-

tartása volt.  

A mulatságból nem hiányoz-

hatott a szintén tradicionális-

nak számító  forralt bor főző 

és farsangi fánk sütő verseny 

sem, ahol mindkét kategóriá-

ban vándordíjat kapott a leg-

ügyesebb háziasszony és a 

forralt borok mestere 

is.  Idén  a rangos elismerést 

egy házaspár nyerte el , a 

házaspár férfi tagja idén már 

másodszor viszi haza a ván-

dorkupát.  

Dorottya szorítja, Julianna 

tágítja. 

 

február 14.: Bálint         Ha 
házasodnak a verebek Bá-

lintkor, Készülődhetsz a ta-

vaszra bármikor. 

 

február 16.: Julianna Ha 

Juliska fésülködik, A tavasz 

már közeledik. 

 

február 19.        Zsuzsanna - 

Zsuzsanna, megszólal a pa-

csirta. 

Február - Böjtelő hava 

  

"Ha rajlik a muslica február-

ban, Lesz még zimankó már-
ciusban." 

 

február 2.: Karolina - Gyer-

tyaszentelő Boldogasz-

szony  Gyertyaszentelő me-

lege, 

Sok hó és jég előjele.  Gyer-

tyaszentelő hidege, Kora 

tavasznak hírnöke. 

 

február 6.: Dorottya- Ha 

február 24. : Mátyás-   Má-

tyás,  szűre ujjából ereszti ki 

a tavaszt. 

 

 Mátyás ront, ha talál (jeget) 

Ha nem talál, csinál. 

Népi bölcsességek, megfigyelések februárban 

házak és civil szervezetek 

széles körű összefogásával, 

számtalan települési közös-

ség részvételével. A vidéki 

helyszínek közül február 08-

án Ságvár, február 12-én 

pedig Nyim  adott otthont a 

rendezvénysorozatnak. A 

ságvári Művelődési Ház zsú-

folásig megtelt érdeklődővel,  

ahol a a budapesti Szabad 

Evangéliumi Gyülekezet 

lelkipásztora-Monty Taylor-  

által tartott előadásán a há-

zasságban élők egymáshoz 

és Istenhez való viszonya 

köré szerveződött a kötetlen 

hangvételű beszélgetés.   

A Békevár Egyesület  

„Családra hangolva” témá-

jú ismeretterjesztő egész 

estét betöltő fórumán a pár-

választásról, házasságról, 

felelősségteljes gyermekvál-

lalásról  kérdezhettek az ér-

deklődők Nyimben. 

Szeretet: szenvedély és döntés– fókuszban a házasság 

 Közel két évtizede Angliá-

ból indult el ez a kezdemé-

nyezés, amely Valentin-nap 

környékén minden évben 

egy hétig a házasság és a 

család fontosságára kívánja 

irányítani a figyelmet. A 

házasság hete programsoro-

zatot mára 4 kontinens 21 

országában ünneplik. Ha-

zánkban az országos ese-

ménysorozatot 2008 óta ren-

dezik meg a keresztény egy-

Télűzés Nyimben 
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Látogasson el 

hivatalos 

facebook 

oldalunkra  a  

képgaléria 

megtekintéséhez! 

facebook.com/

nyimkozsegonkor

manyzata 

 

Farsangi  jelmezes  

felvonulás  



Hozzávalók / 4 adag 

A leveshez 
30 dkg fejtett bab (fehér) 

4 közepes db sárgarépa 
3 közepes db fehérrépa 

1 kis db zeller 
1 közepes db vöröshagyma 

6 gerezd fokhagyma 

2 db babérlevél 
só ízlés szerint 

bors ízlés szerint (frissen 
őrölt ) 

1 ek fűszerpaprika 

A habaráshoz 

2 evőkanál finomliszt (finom) 
3 dl tej (házi) 

A kalányos tésztához (kanalas 
tésztához) 

1 db tojás 
1 ek víz 

2 evőkanál finomliszt (finom) 

1 csipet só 

Elkészítés 

A babot előző este hideg vízbe 
áztatjuk. 

Másnap 2 l hideg vízben fel-
tesszük főni, hozzáadjuk a sót, 

borsot, babérlevelet. Miután 

felforrt, közepes lángon 20 
percig főzzük a babot. 

 
A leveszöldségeket megtisztít-

juk, félbevágjuk, a hagymát 
egészben hagyjuk, majd a 

leveshez adjuk őket a fok-

hagymával együtt. Rászórjuk 

az őrölt pirospaprikát. Köze-
pes lángon addig főzzük, míg 

a bab és a zöldségek meg nem 
puhulnak. 

Ekkor elkészítjük a kanalas 
tésztát. A tojást a vízzel fel-

verjük, megsózzuk és hozzá-

keverjük a lisztet. Egy evőka-
nál oldalával szép hosszú, 

keskeny galuskákat szagga-
tunk a forrásba lévő levesbe. 

A habaráshoz a lisztet először 
kevés tejjel csomómentesre 

keverjük, majd a maradékkal 
felöntjük, és a leveshez adjuk. 

Addig főzzük, míg be nem 
sűrűsödik. 10 perc pihentetés 

után tálalhatjuk a böjti bable-
vest. 

Van nekünk civil szervezetünk 

hat is.  
(Nyim Községért Alapítvány, 

Nyimi Faluszépítő és Környe-
zetvédő Közhasznú egyesület, 

Hagyományőrző és Kulturális 
egyesület, Polgárőr egyesület, 

Ifjúsági egyesület, Nyimi Lo-

vas- és Kutyás Terápiás Köz-
hasznú Egyesület), van ne-

künk sok ápolni-, félteni-, 
őrizni-, mutatnivalónk: itt 

található a határban például 
száz esztendejével, a Patkó 

Bandi-fája; van nekünk föld-
váremlékünk Árpád korából, 

van nekünk templomunk is 
kettő, egyik takaros új, refor-

mátus, másik becses régi ba-
rokk, katolikus; vannak em-

lékműveink a világháborúk és 
ötvenhat vértanúinak; van 

faluházunk, művelődési há-
zunk, vadászházunk, musztáng 

ranchunk, játszóterünk kicsik-
nek, focipályánk nagyoknak, 

lovas-kutyás udvarunk kicsik-
nek és nagyoknak; és persze 

vannak visszatérő rendezvé-
nyeink is szép számban, szó-

val van nekünk sok minde-
nünk, felsorolni sem igen le-

het, ami munkát, feladatot, 
törődést ad egy 318 lelket 

számláló falu lakóinak, de 

ahogy polgármesterünk mond-

ja, (mert van nekünk Pistár 
Péterünk is):  

Olykor-olykor az sem árt, ha 
csupán a tiszta örömért jövünk 

össze, mert jó együtt lenni a 
mosoly völgyében.  

Van nekünk gondunk-bajunk 

is bőven.  
Ha valakik, hát a somogyiak 

tudják, mit jelent az, kemé-
nyen megküzdeni a minden-

napokért. A Nyimiek sem 
különbek. De nekik a hely 

szelleme adott valami mást is. 
Minden idelátogató tanúsíthat-

ja: a kemény emberek arcán a 
legszebb a mosoly.  

Van nekünk egy rózsakertünk 
a Nyimi-patak partján. 2007 

óta minden újszülött baba kap 
itt egy  rózsafát, az nekik nő 

nagyra. Ők meg nekünk.  
Aztán majd megöregszenek, 

és mesélnek. Lesz mit.  
 

Van nekünk egy Csákné Vera 

néni 86 éves, a falu legidő-

sebb embere.  

 

Egy hónap múlva vele talál-

kozunk közelebbről. 

 

Rátai János írása 

Van nekünk egy meseszép völgykatlanunk! 

Alig tizenöt kilométerre a 

zsivajgó siófoki Balaton-
parttól a somogyi dombok 

ölelésében, ahova fészket ra-
kott a falunk úgy kilencszáz 

évvel ezelőtt, mintha egy telje-
sen másik világba érkezne az 

ember. Általában az ilyen 

megbújó kis településre, ahon-
nan nincs tovább út, és 

„ahonnan a drótostót is vissza-
fordul”, azt szokták mondani, 

zsákfalu.  
Mi azt mondjuk: Ez a mosoly 

völgye.  
 

Alighanem igazuk lehet azok-
nak, akik szerint a táj, a föld-

rajzi fekvés megadja a hely 
szellemét. Bárkinek, aki a 65-

ös útról Ságvárnál lefordulva a 
Nyimi-patak kőhídja után 

szembetalálkozik a falu látké-
pével, az első szava ez lesz:  

Milyen barátságos!  
 

Valóban olyan, mint egy kis 
madárfészek a lankák védel-

mében. Még az utcái sem szi-
kár halszálkákat mintáznak a 

főutca két oldalán sorakozva, 
ahogy az oly sok helyen meg-

esik, hanem inkább egy bokor 
ága-bogát, tele élettel, derűvel. 

Recept ajánló-  Böjti bableves 
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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 ne-

vének megjelölésével- 

folyamatosan közzé-

tesszük hírlevelünkben!  

Hausz Gábor fotói 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/fejtett-bab
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sargarepa
http://www.nosalty.hu/alapanyag/feherrepa
http://www.nosalty.hu/alapanyag/zeller
http://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fokhagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/baberlevel
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bors
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fuszerpaprika
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
http://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so


 

 

 

 

Február 10-én kezdődik a böjt. 

A böjt a lelki felkészülés, újjá-

születés időszaka, melyet a test 

aszkézise tesz teljessé, hogy ily 

módon a hívek méltóan ünne-

pelhessék majd Jézus feltáma-

dását. A bűnbánati időszak 

jelentőségéről számos elmélke-

dés született az évszázadok 

folyamán, az egyik szent 

atya, Zadonszki Szent Tyihon 

így fogalmaz: „Van testi böjt, 

van lelki böjt is. Az a testi böjt, 

amikor a gyomor tartózkodik az 

ételtől, italtól. A lelki böjt az, 

amikor a lélek megtartóztatja 

magát a rossz gondolatoktól, 

cselekedetektől, szavaktól.  

 Az a jó böjtölő, aki minden      

rossztól eltávolodik. Ha azt aka-

rod, ó, keresztény, hogy ezen 

módra a böjt hasznos legyen, 

akkor böjtölj testileg, böjtölj 

lelkileg is, és mindig böjtölj!” 

Van tehát lelki és testi böjtö-

lés. A lelki böjtölés is egyfajta 

önmegtagadás, ami azt jelenti, 

hogy ebben az időszakban még 

inkább figyelnünk kell arra, 

hogy elkerüljük a bűnöket.  

A böjt a test önmegtagadása 

is, lemondás valamely élve-

zetről, de mindig lelki célzat-

tal. A testi böjtölés legáltalá-

nosabb formája az étkezések-

ben jelenik meg. Böjtölhe-

tünk ételről való lemondás-

sal.  

Megújult facebook oldalunk!  

facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata 

Egyházi hírek 

 

Kedves Olvasóink! 

Kérjük segítsék mun-

kánkat, hogy Hírleve-

lünket mindig friss, 

aktuális tartalommal 

tölthessük meg! 

Szeretnénk foglalkoz-

ni Nyim történetével, 

régi fényképekkel, 

településünk híres szü-

lötteivel, a civil élettel, 

továbbá minden olyan 

eseménnyel, érdekes-

séggel, amivel telepü-

lésünk hírnevét öreg-

bíthetjük.  

Leveleiket, ötleteiket 

várjuk a  

hivatalnyim@gmail.com  

email címre! 

 

Köszönettel: 

          

 A szerkesztőség 

 

Márciusi programajánló 

A nemzetközi Nőnap a nők 

iránti tisztelet és megbecsü-

lés kifejezésének napja, ame-

lyet 1917 óta 

(Magyarországon 1948 óta) 

minden év március 08-án 

tartanak. A nemzetközi nő-

napot az ENSZ  is a világ-

napok közt tartja számon. 

 

Nyim Község Önkormányza-

ta szeretettel hívja és várja a 

bálozni vágyókat  

 

2016. március 12-én 

(szombaton) 19.00 órától a 

Kultúrházba. 

 

A belépődíj: 1000.– Ft  

vacsorával együtt,  

 

anélkül 500.– Ft.  

 

Jegyek elővételben az  

Önkormányzatnál kaphatók. 

 

Március 15-i koszorúzás az 

1848-49-es magyar forrada-

lom és szabadságharc emlé-

kére. 
 

Helyszín: Megemlékezés a 

Kultúrházban, a koszorúzás a 

Petőfi szobornál.  

 

www.nyim.hu 


