
 

ramban résztvevő közmunká-

sok számára jelent lehetősé-

get a rendszer, hanem az 

egész falunak hasznára válik, 

bevételt teremt nekünk. No 

és persze változtatni a dolgo-

z ó k  m u n k a m o r á l j á n !

Termeljen és dolgozzon úgy-

,mintha a sajátját termelné! 

- Nyimi Hírlevél: 2016-ban 

mi az elsődleges cél, amit 

meg szeretne valósítani 

Nyimben?  

Pappné Babodi Tímea alpol-

gármester:Évek óta az a cé-

lom,hogy egy jobb falukö-

zösségé formáljuk a közsé-

get! Azért szervezzük a kü-

lönböző programokat,hogy 

minél többen csatlakozzanak 

a rendezvényekhez. Szeret-

ném,ha a faluban működő 

Egyesületek munkája nem 

lenne hiábavaló! Pályázati 

forrásból szeretnénk egy 

közösségi házat létrehoz-

ni,ahol minden korosztály jól 

érezheti magát. Nagy álmom 

egy többfunkciós sportpálya, 

ahol mindenki mozoghat. 

Alpolgármester Asszonyt 

kérdeztük munkájáról, 

terveiről 

A hivatásában bizonyára 

rengeteg szü-

lő, és kis-

gyermek is-

meri Pappné 

Babodi Tí-

mea alpolgár-

mester Asz-

szonyt, aki-

n e k  a 

„polgári fog-

l a l k o z á s a ” 

óvónő.  

- Nyimi Hírlevél: Az alpol-

gármesteri munka nyilván 

egy új feladat az Ön számá-

ra. Mennyi újszerű ez Ön-

nek? 

Pappné Babodi Tímea alpol-

gármester: Mivel már a har-

madik ciklusomat töltöm 

képviselőként, rálátásom volt 

a különböző feladatokra. Kis 

falu Nyim, a Polgármeste-

rünk nagyon lelkiismeretesen 

végzi a feladatait,nekem na-

gyon ritkán kell helyettesíte-

nem. A felelősségvállalás 

közös, és szerencsére olyan 

képviselő- társaink van-

nak,akik bármikor kiállnak 

mellettünk!  

- Nyimi Hírlevél: Nyim köz-

ség Önkormányzatánál me-

lyek a főbb feladatai?  

Pappné Babodi Tímea alpol-

gármester: Főbb feladataim 

a kommunikáció,a kapcsolat-

tartás óvodával,iskolákkal. 

Szervezem a kulturális prog-

ramokat, valamint a Család-

segítő Szolgálattal való kap-

csolattartás is az én feladat-

köröm.  Szívesen meghallga-

tom az embereket,segítek 

amiben tudok. 

- Nyimi Hírlevél: Ön hogy 

érzi, mi a legnagyobb kihí-

vás számára ebben a ciklus-

ban? 

Pappné Babodi Tímea alpol-

gármester: Elsődlegesen a 

k ö z m u n k a  p r o g r a m !

Megértetni az emberek-

kel,hogy nem csak a prog-

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 

A GYEREKERDŐ- KEREKERDŐ ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Önkormányzati Hírek 

A tartalomból: 

Közös erővel  

tisztult meg a falu 

2 

Kistarcsát cserélte 

Nyimre Gáll J. 

Anna 

2 

Népi bölcsességek, 

megfigyelések ápri-

lisban 

2 

Receptajánló 3 

Nyimi gyógynövé-
nyeink 3 

P r o g r a m a j á n l ó 

májusra 

3 

Családi Csivit 4 

Egyházi hírek 4 

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

NYIMI HÍRLEVÉL  

2016. április 

I. évfolyam III. szám 

 

 

 

ÉLŐ BOLYGÓNK- ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK PÁLYÁZAT 

 

 

A pályázat témája:Nyim természetes környezete - ölelő dombjai, zöldellő 

rétek, és élővilága által ihletett, azt bemutató pályamunkákat várunk.  

 

A pályázati kiírás a hírlevél 6.oldalán található! 

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



Április 16-án szombaton az 

idő is kegyes volt hozzánk, 

hiszen kellemes tavaszi nap-

sütésben takaríthattuk, csino-

síthattunk falunkat Nyimet.  

A Siófoki SZC Baross Gá-

bor  Közép és Szakiskola 

diákja sokéves hagyomány-

ként évről– évre visszatérnek 

Nyimbe, hiszen az oktatási 

intézmény hivatalosan is 

örökbe fogadta településün-

ket.  A kezdeményezés ere-

deti célja az volt, hogy a 

fiatalok a képzési idejük alatt  

közelebb kerülhessenek a 

falusi élethez és a munkához 

egyaránt. A fodrász tanulók, 

informatikusok és egyéb 

szakmát elsajátító diákok 

aktívan tevékenykedtek a 

játszótér kerítésének festésé-

ben, árok ásásban, száraz 

gallyak aprításában, mind-

ezen túlmenően a külterületi 

útjainkat is megszabadították 

a felelőtlen emberek által 

eldobált szeméthalmazoktól. 

Közel 60 diák és kísérő pe-

dagógusok vettek részt a 

munkában, akikhez csatla-

koztak a faluban dolgozó 

közmunkások, és lelkes segí-

tők. A dolgos kezű gyerekek 

ellátásáról a Faluszépítő 

Egyesület gondoskodott, 25 

kg lisztből dagasztottak lan-

gallótésztát, amit az utolsó 

darabig a kemencénk lelkét 

is ismerő Peitli István sütött 

ki. 

A bőséges reggeli mellett  

Szabó János jóvoltából vad-

disznó pörkölt készült, hogy 

az elvégzett munka után a 

megérdemelt ebédet is fo-

gyaszthassák a szorgos kezű 

résztvevők.    

Köszönjük mindenkinek 

aki eljött, a Baross diákjai-

nak, a civileknek, az ön-

kénteseknek! Ne feledjétek!  

Jövőre Veletek! Ugyanitt!  

látszik ki, a termés bőséges 

lesz. A békák időjóslása meg-

határozó volt, mert ha április 

24-e előtt megszólaltak, úgy 

tartották, hogy a nyár száraz-

nak ígérkezik.  

 

Amennyiben a békák kuruty-

tyolása Szent György napja 

utáni időszakra tolódik a ta-

vasz kedvező időjárást hoz, a 

nyár korán beköszönt, szép 

idővel. Népi megfigyelés 

szerint a Szent György nap 

előtti dörgés gazdag termést 

jelent. 

Április – Szent György hava  

Április 1. Hugó napja: Bo-

londok napja 

Április 6. Irén napja. A babo-

nások szerint, ha ezen a na-

pon esik az eső "szűk lesz az 

esztendő". 

Április 14-én Tibor napján, 

ha zöld, üde a vetés, jó időre 

van kilátás. A kakukk is ezen 

a napon hallatja hangját elő-

ször. 

Április 24. Sárkányölő Szent 
György napja. Az igazi ta-

vasz kezdete. Az ősszel vetett 

gabonákból, ha a varjú nem 

Szent Márk napja - április 
25.A kenyeret a magyar la-

kosság mindig nagy becsben 

tartotta, a Szent Márk napját 

követő vasárnap volt a búza-

szentelés. A szentmise után 

körmenettel, templomi zász-

lókkal, kereszttel a templom 

épületét megkerülve a katoli-

kus pappal az élen, a hívők a 

templomhoz legközelebbi 

búzatáblákhoz vonultak, ahol 

a búza szentelés megtörtént, 

tömjénes füstöléssel, szentelt 

vízzel. A megszentelt búza-

szálakból mindenki vitt haza.  

Népi bölcsességek, megfigyelések áprilisban 

és a 2013-as falunapon a ka-

tolikus templomban adtak fél 

órás koncertet.  

Ezt követően rendszeres ven-

dége lett Nyimnek fellépőként 

a magyar népdalokkal. A 

másik szerelem, a kerékpár, -

ezért az éves Balaton-kerülő 

biciklitúrájuk kötelező állo-

másává iktatták be Nyimet 

évről– évre.  

Párjával mindketten a termé-

szet közelségében nőttek fel. 

Életüket pozitívan befolyáso-

ló fontos tényezőnek tartják  

az  élhető természeti, épített,  

és emberi környezetet, me-

lyeket számukra Nyim mesz-

szemenően biztosít. 

Helyi lakossá válását követő-

en Anna  a  Kulturális Köz-

foglalkoztatás Program kere-

tében  kezdett dolgozni, cél-

ja,  hogy  tudását és képessé-

geit  a  közösség igényei 

mentén a falu szolgálatába 

állítsa.  

Kistarcsát cserélte Nyimre Gáll J. Anna 

Gáll Judit Anna, -aki ebből az 

Annát, Jannát kedveli, és 

használja leginkább-, egy 

Budapest melletti faluban, 

Kistarcsán nevelkedett szere-
tő szülei és három idősebb 

testvére oltalmában. Tanul-

mányait Gödöllőn, Vácott, azt 

követően Szegeden végezte. 

Gyermekkora óta vonzódik a 

népművészethez. Különösen a 

kézművesség, valamint a nép-

dalok világa érintették meg. 

Nyimben először testvére, 

Gáll Veronika közvetítésével 

- Nikovics Tibor, az akkori 

polgármester felkérésére járt , 

Közös erővel tisztult meg a falu 
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NYIMI  

ARCKÉPCSARNOK  

 

Tisztelt Olvasóink! 

Újabb állandó rovattal 

bővítettük  

hírlevelünket! 

 

Április hónapban 

Csák Jánosné, született 

Liverka Malyu a falu 

legidősebb emberéről 

olvashatnak kiadvá-

nyunk mellékletében.  

 

Vera néni papíron 

nyolcvanhat éves. De ha 

csak a mosolygós sze-

mét nézzük, lehet, hogy 

a legfiatalabb. 

Szeretettel ajánljuk hát 

Vera néni kalandos élet-

útját figyelmükbe  

hírlevelünk 5. oldalán 

található egész oldalas  

mellékletben!  

 



Elkészítés: 

 

    A hagymát, a karalábét 

és a burgonyát felkockáz-

zuk (a hagymát apróra). 

    

 Ez utóbbit 1 ek olívaolajon 

üvegesre pároljuk, majd 

rádobjuk a karalábé-, és 

burgonyakockákat, párat 

keverünk rajta és felenged-

jük vízzel. (Annyival, hogy 

2 cm-rel a zöldségek fölött 

álljon a víz.) 

     

Sózzuk, a kakukkfű levél-

kéit belemorzsoljuk és fris-

sen őrölt borssal ízesítjük. 

    Addig főzzük, míg a zöld-

ségek megpuhulnak, ekkor 

bot mixerrel pürésítjük és 

hozzáadjuk a tejszínt. 

     

A maradék 2 karalábéból 

kiskanállal golyókat készí-

tünk és sós vízben 10 perc 

alatt megfőzzük őket. Le-

vesbetétként használjuk. 

    

 Végül a levest a citrom le-

vével ízesítjük. 

 

 

Jó étvágyat kívánunk!  

Forrás: nosalty.hu 

leti problémákat, májzsugort, 

a vese és az epe-hólyag meg-

betegedéseit, lázat, hasme-

nést, bőrirritációt, sárgasá-

got, szívritmuszavart is ered-

ményesen kezelnek vele.  

 

Kiüríti a szervezetből a lera-

kódott méreg-anyagokat, 

vízhajtó és vér-tisztító hatá-

sú, élénkít, szabályozza a 

vércukorszintet, ráadásul a 

fogyásban is segítségünkre 

lehet azáltal, fokozza a szén-

hidrátbontó enzimek terme-

lődését.  

Nyimi gyógynövényeink 

Gyermekláncfű , Pitypang 

A tavasz első virágai között 

örülhetünk a pitypangnak, 

mely egész mezőket borít be 

nálunk - amíg le nem kaszál-

juk. A gyermekláncfű általá-

nos salaktalanító hatását te-

kintve alig marad el a csalán-

tól. A növény minden része – 

levél, szár, virág és gyökér – 

gyógyhatású és nagyon hasz-

nos. Ásványi anyagokban 

valamint A-, C-, B- és gaz-

dag növény, de vasat, man-

gánt, magnéziumot, cinket és 

szilíciumot is tartalmaz. Ízü-

Receptajánló– április 
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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!  

Májusi programajánló– Pünkösdi királyválasztás 
Az immár hagyományos 

jelleggel megrendezett Pün-

kösdi Királyválasztásra 

idén május 15-én, vasárnap 

kerül sor a a nyimi szabad-

téri színpadon és a játszóté-

ren. A reggeli regisztrációt 

követően kezdetét veszik a 

programok: a királyválasz-

tási verseny felnőtt férfi-

aknak  Az ügyességi verse-

nyekben lesz „kakaslövés” 

íjjal, asszonytolás talicská-

val,rönkhajítás, teke, kari-

kás ostor - csapással üveg  

 leborítás. A fiúkat a nekik 

szervezett Kiskirályválasztá-

son szintén ügyességi megmé-

rettetéssel, a lányokat pedig 

gyöngyfűzéssel, fonatok ké-

szítésével, nemezeléssel, arc-

festéssel, csillámtetoválással 

várjuk.   

 

Vajon idén kié lesz a Korona, 

a Jogar és az Országalma?  

Ki ne hagyd, mérettesd meg 

magad Te is! 

 

Karalábéleves  

karalábé gombóccal 

 

Hozzávalók: 
6 db karalábé 

3 db burgonya (lisztesre fővő, 

sárga héjú) 

1 közepes fej vöröshagyma 

1.5 dl főzőtejszín 

kakukkfű ízlés szerint 

A gyermekláncfű salátának 

is kiváló,  friss, nyers gyö-

kereit és leveleit fogyasztva 

 

Mihályi Cecília 

 
Gyermekláncfű felhaszná-
lási módja:  
 
Tabletta-kapszula: Májmű-
ködés erősítésére, máj-
gyulladásra, epekőre vagy 
méhnyálka-hártya- gyulla-
dásra (endometriosis)  

Tea: Víz-hajtóként: igyon 
egy csésze gyermekláncfű-
levél-teát, naponta három-
szor (1 púpozott teáskanál 
pitypang-gyökeret éjszakára 
1/4 liter hideg vízben beáz-
tatunk, másnap felforraljuk 
és leszűrjük. Éhgyomorra 
kortyoljuk el.  

ANYÁK– NAPI 

 ÜNNEPSÉG 

2016. április 30-án  

17.00 órai kezdettel a  

Kultúrházban 

******* 

GYEREKNAP 

Május 28-án  sok-sok 

programmal, meglepetés-

sel és szeretettel várunk 

Benneteket! 

A részletekről hamarosan 

a facebookon... 



Nyim római katolikus templomát 1824-ben építették, az oltárképet egy évvel később 

festette egy ismeretlen mester. A képen az első magyar királyt láthatjuk, amint koroná-

ját felajánlja Szűz Máriának. Nekünk, magyaroknak azért fontos ez a jelenet, mert a 

korona az országot és a népet jelképezi és a Szűzanyát Magyarország patrónájaként 

tiszteljük, a nyimi katolikusok pedig arra büszkék, hogy a falu védőszentje az államala-

pító Szent István király. 

 

Az oltárkép a klasszicizáló késő-barokk festészet visszafogott érzelmeket és elmélyült áhíta-

tot tükröző darabja. Az elmúlt, majdnem kétszáz év alatt a festmény több helyen megsérült, 

koszolódott, eredeti szépségét felújítás által nyerhette vissza. A katolikus egyházközség meg-

bízásából egy szakember végezte a restaurálást, amelynek munkadíját felajánlásból tudta 

fedezni az egyházközség. Ezúton is köszönjük mindenkinek a nagylelkű felajánlásokat, hi-

szen minden gyarapodás, ami a faluban történik, az a falunkat gyarapítja. A felújított oltár-

kép megáldása április 10-én egy olyan ünnep volt, amely nagyszerűen példázta Szent István 

Királyunk örökségét, azt sokszínű országot, amelyben élünk.  

Az ünnepi liturgiát Görögkatolikus szertartás szerint végezte Bodogán László esperes 

paróchus, a pécsi Szórvány Egyházközség papja, az oltárképet pedig Dr Gárdonyi Máté Kili-

ti plébános atya áldotta meg. De az ünnepen köszönthettük a nyimi református gyülekezet 

lelkipásztorát Bozsoki Sólyom Jánost is. Együtt ünnepelhettünk mindannyian felekezeti ho-

vatartozástól függetlenül, a liturgia után pedig a templomkertben agapé- szeretetlakoma várt 

mindenkire a helyiek jóvoltából.  

Az oltárkép megszentelését követően az Ó Szent István dicsértessél kezdetű népdal csen-

dült fel. A középkori eredetű moldvai csángó ének szorosan kapcsolódik az oltárképhez, 

hiszen Szent Istvánhoz, Magyarország fő oszlopához,  ahhoz a  csodatevő apostolhoz könyö-

rög oltalomért, aki  "Boldogságos Szűzanyánknak, Mint magyarok asszonyának Feláldozta 

hazánkat, Szentelte koronánkat".  

 

Egyházi hírek– Katolikus oltárkép újraszentelés  

www.nyim.hu 

Családi Csivittől  

hangos a Kultúrház 
 

Nyim Község Önkor-

mányzata új, ingyene-

sen látogatható családi 

programsorozatot in-

dított idén áprilistól.  

A  játék –alkotás – tánc 

hármasára épülő: 

Családi Csivit  
elnevezésű rendezvény 

ajtaja nyitva áll minden 

hónap első szombatján 

15-18 óra között, kicsik 

és nagyok számára egy-

aránt! 

Az április 2-án tartott  

sikeres foglalkozáson  a 

helyi lakosok mellett 

szép számmal érkeztek 

látogatók Nagyberény-

ből, Ságvárról, Siófok-

ról is, ahol az érdeklő-

dők újrahasznosításon 

alapuló kézműves tevé-

kenységben vehettek 

részt; a délután további 

részében közösségi játé-

kokat, valamint,  mold-

vai és somogyi néptán-

cokat, népdalokat tanul-

hattak a jelen lévők. 

Hasonló, ám mégsem 

ugyanazon programok-

kal várjuk az érdeklő-

dőket május 7-én 

szombaton, 15.00 és 

18.00 óra között.  

A kézműves foglalkozá-

son tavaszi virágokat, és 

kisállatokat készítünk 

tojástartóból, ezért kér-

jük, aki tud, hozzon 

egy papír tojástartót!  

Az eseményről a 

facebookon bővebb 

tájékoztatást adunk! 

Pünkösdi ünnepi  

miserend  

 

Református Istentisztelet 

Úrvacsora osztással:  

Pünkösd vasárnap ( május 

15.) 14.00 órai kezdettel a 

nyimi református templom-

ban  

Római katolikus ünnepi 

szentmise: 

Pünkösd hétfőn ( május 16.) 

09.00 órai kezdettel a nyimi 

katolikus templomban. 

 



négyzetméteres, komfort nélküli 

szobában élt, majdnem 25 családra 

jutott egy közös konyha, mellékhe-

lyiségek. Ebben a zárt világú do-

hánygyári kolóniában zajlottak a 

Budapesten elhelyezett görögök 

ünnep- és hétköznapjai.  

A dohánygyári gyerekek számára 

hozták létre a Manolisz Glezosz 

nevét viselő iskolát. Aztán Ercsi 

község szomszédságában, közel a 

vasúthoz, kiválasztottak egy olyan 

területet, amely alkalmasnak látszott 

olcsón és gyorsan egy tömbbe tele-

píteni a menekülteket, így született 

meg Beloiannisz falu 301 egyszo-

bás, 117 kétszobás lakással. Itt az 

utcákat általában görög hősökről 

nevezték el: Paparigászról, 

Ilektráról, Delcsevről, 

Gavrilidiszről, Sztefanosz 

Szarafiszról. Ilyen példánk is van az 

idegenek befogadására. (Forrás: 

Wikipédia) 

Az akkor tizenhat éves Leverka (a 

Vera nevet később kapta a magya-

roktól ajándékba) édesapját a világ-

szerte görög nemzeti hősként tisztelt 

partizánvezér Manolisz Glezosz 

fegyvertársaként fogták el és vetet-

ték börtönbe. Édesanyja a már meg-

levő hat gyereke mellé még huszon-

ötöt fogadott magához az útra, és 

kamasz lánya segítségével gyámolí-

totta őket menekülésük során végig 

fölfelé a Balkánon, míg ki itt, ki ott 

valahogyan otthonra talált. 

Hites urával, a történelmi nevet 

Van nekünk egy Vera nénink 

 

Polgári nevén Csák Jánosné, szüle-

tett Liverka Malyu. Ő a falu legidő-

sebb embere. Papíron nyolcvanhat 

éves. De ha csak a mosolygós szemét 

nézzük, lehet, hogy a legfiatalabb. 

 

Békésebb teremtményt keresve sem 

találnánk, még sincs nyugta soha, 

egyetlen percre sem. Lélekben egyre 

csak repül. Van, hogy ide a közelbe, 

pesti gyermekeihez, unokáihoz. Van, 

hogy az üveghegyen is túl, Görögor-

szág makedónok lakta északi határvi-

dékére, ahol amúgy szlávnak szüle-

tett egy falucskában, és ahonnan 

édesapja bebörtönzése után menekül-

nie kellett a családnak. 

 

Egy kis történelem, a véresebb fajtá-

ból, de hát mikor és hol nem volt 

véres a történelem?  

Közvetlenül a második világháború 

után polgárháború tört ki Görögor-

szágban, és az 1946-ban hatalomra 

jutott katonai junta terrorja elől sok 

partizáncsalád, s velük együtt körül-

belül ötezer gyerek kényszerült el-

hagyni az otthonát. Bulgáriába, Jugo-

szláviába igyekeztek, és onnan sokan 

tovább jöttek Magyarországra. Ma 

migránsoknak neveznénk őket, és 

roppant mód rettegnénk tőlük. 

Hazánk, amely a világégés után gaz-

dasági teljesítőképességben semmi-

képp sem állt felette a mostaninak, 

de emberségben talán igen, közel 

7000 görög menekültet fogadott be 

263 görög településről. Számuk 

gyorsan emelkedett, elhelyezésük és 

ellátásuk rengeteg probléma forrása 

lett. A Hortobágyon, Mezőhegyesen, 

Budapesten, Balatonfüreden, Almá-

diban, Nagymágocson, Békéscsabán 

kaptak ideiglenes szállást. A gyere-

keket Székesfehérváron vették nyil-

vántartásba, onnét Balatonkenesére, 

Fehérvárcsurgóra és Dégre kerültek 

gyermekotthonokba. 1950-ben a 

budapesti Kőbányai út és Hungária 

körút sarkán lévő dohányraktárt és 

gyárat alakították át, és oda helyez-

tek ideiglenesen körülbelül 400 gö-

rög családot. Egy-egy család 6-12 

Nyimi arcképcsarnok        melléklet 

viselő Csák Jánossal Budapes-

ten hozta össze Vera nénit a jó 

sors, amelynek szeszélyéből 

mindketten elvetődtek egy isko-

lába a műszerész mesterség for-

télyait tanulni. Hivatásává ugyan 

egyiküknek sem vált a híradás-

technikai alkatrészek szerelgeté-

se, de az életük itt fonódott össze 

örökre. Beszédes életrajzi adalék 

viszont: mindent megpecsételő 

esküt érő igenjüket 1956-ban a 

nyimi katolikus templomban 

mondták ki, János bácsi szülőfa-

lujában, amelytől őneki is tizen-

hat éves korában kellett búcsút 

vennie, hogy hat gyerekét egye-

dül nevelő, hamar özvegységre 

jutott édesanyja gondjain vala-

melyest enyhíteni tudjon.  

Sok-sok évtized alatt sok-sok 

fővárosi otthonteremtő nekiru-

gaszkodás után (melyeknek 

hasznát végtére a gyerekek, uno-

kák látták), az akkor már nyug-

díjas János bácsit 1998-ban vég-

leg hazahúzta a szíve szülőfa-

lujába, Vera néni számára pedig 

mi sem volt természetesebb, 

mint hogy választott párját kö-

vetnie kell. Jó szívvel tehette, 

mert szépségéért már akkor 

megszerette ezt a kis somogyi 

falut, amikor még földúton kel-

lett Ságvárra, Siófokra caplatni. 

De a környezet szépsége és a jó 

levegő mellett főként jóságos 

anyósáért, akit vér szerinti édes-

anyjaként szeretett és tisztelt 

olyannyira, hogy ebből bizony 

állítólag apróbb féltékenység is 

támadt az igazi mamája részéről. 

(Régen volt, talán igaz sem volt.) 

Amikor eldöntötték, hogy végleg 

hazaköltöznek, a szülőház már 

nem volt meg. Egy másikat sze-

meltek ki, és csinosítgattak-

alakítgattak át a maguk szíve 

szerint. Úgyhogy végül is meg-

érkeztek. Itt éldegélnek közöt-

tünk idilli békességben, így lett 

nekünk egy menekültünk a Bal-

kánról. Isten hozta, Vera néni. 

A Jóisten tartsa meg nekünk 

sokáig!                

       Rátai János  



 

A GYEREKERDŐ- KEREKERDŐ ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

ÉLŐ BOLYGÓNK- ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK PÁLYÁZAT 

 

 

A pályázat témája: 

Nyim természetes környezete - ölelő dombjai, zöldellő rétek, és élővilága által ihletett, 

azt bemutató pályamunkákat várunk.  

 

RAJZ PÁLYÁZAT 

Pályázati feltételek: A pályázatra A/3 vagy A/4 méretű, bármely technikával készített rajz 

és festmény (de lehet batikolás, montázs, vegyes technika is) küldhető. Egy alkotó több 

alkotással pályázhat. 

Fontos! A rajzok hátulján jól olvashatóan tüntessék fel: 

az alkotás címét, a pályázó nevét, pontos postai címét, 

telefonszámát (vagy a szülőét, pedagógusét), születési évét, címét. 

 

FOTÓ PÁLYÁZAT 

Pályázati feltételek: A pályázatra benyújtott fotók formátuma tif vagy jpg lehet, vagy 

nyomtatva maximum A3 méretű. (30x40). A pályamunkákat elektronikus adathordozón 

kérjük benyújtani, vagy e-mailen a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címre kérjük meg-

küldeni.  

Fontos! A pályamunkákhoz kérjük mellékelni, a pályázó nevét, pontos postai címét, 

telefonszámát (vagy a szülőét, pedagógusét), születési évét, címét. 

 

KISFILM PÁLYÁZAT 

Pályázati feltételek: A pályázatra benyújtott videók formátuma avi vagy mpeg lehet, ma-

ximum 3 perc hosszúságú. A pályamunkákat elektronikus adathordozón kérjük benyújta-

ni, vagy e-mailen a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni.  

Fontos!A pályamunkákhoz kérjük mellékelni, a pályázó nevét, pontos postai címét, 

telefonszámát (vagy a szülőét, pedagógusét), születési évét, címét A meghirdető a bekül-

dött pályamunkák kiállítási, felhasználási, publikálási, másolási/sokszorosítási jogát 

fenntartja.  

 

Díjazás 

az alkotások korosztályonként kerülnek értékelésre, díjazásra  

 ovis 6 éves korig, gyerek 14 korig,  

 junior 18 éves korig és felnőtt korosztályban- felső korhatár nélkül 

 az alkotások zsűrizésénél a legfontosabb szempont az eredetiség és a kivitelezés 

technikai színvonala 

 

Pályamunkák benyújtási határideje: 2016. június 30.   

Cím: 8612 Nyim Fő utca 65.  

 

A borítékra írják rá: „ÉLŐ BOLYGÓNK- ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK PÁLYÁZAT” 

 

A Díjkiosztásra 2016. július 30-án a falunapi rendezvénysorozat keretén belül kerül 

sor.  

Megújult facebook oldalunk!  facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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