
 

hordalék feltakarítását és visz-

szahordását jelentette. Másnap 

egész nap folytatódott a mun-

ka és több mint 100m3 horda-

lékot és új beton zúzalékot 

termeltünk vissza az utak fölső 

részeibe a település saját forrá-

sait mozgósítva. A további 

munkákhoz az állam segítségét 

kértük. Ennek feszes idő és 

ügyrendje van, amit megkerül-

ni nem lehet. 

A magánterületeken keletkező 

károkra a Vis Maior nem ter-

jed ki, csak az önkormányzat 

tulajdonát érintheti. A magán-

károkat mindenki a saját lakás-

biztosítása terhére tudja ren-

dezni. Tudtommal ezek a beje-

lentések meg is történtek.  

A lezárt híd sorsa még kérdé-

ses. Több szakértő is vizsgálta, 

és lehet, hogy elbontásra fog 

kerülni. Itt is és minden kár-

eseménnyel érintett területen 

keressük a lehetőséget, hogy 

olyan helyreállítás történjen, 

lehetséges olyan fejlesztéssel, 

hogy a következő nagyobb 

esőzés ne tehessen kárt benne. 

Vizsgáljuk, és keressük a lehe-

tőségét a Petőfi, Rákóczi és 

Kossuth utcák végét szilárd 

burkolatúra váltani, de ez elő-

reláthatólag, többlépcsős és 

hosszabb folyamat lesz.  

A patakmeder kotrása hamaro-

san megkezdődik. Ezzel kap-

csolatban minden, a patakra 

kifutó telekkel rendelkező 

tulajdonos figyelmét felhívom, 

hogy törvényi kötelezettség a 

patak koronától, mindkét olda-

lon, 3m-t szabadon hagyni a 

munkagépek közlekedése és a 

kotrás biztosítására. A patak-

meder nem tartozik a Nyimi 

Önkormányzathoz, csak a híd 

alatti területek. 

Amikor a víz az úr 

 

Pistár Péter polgármestert 

kérdeztük a júliusi árvíz-

ről 

- Polgármester Úr, kérjük 

meséljen a júliusi árvízről 

Nyimben. Hogyan érintette a 

települést? 

Július 26-án egy csendes eső-

nek indult végül 1,5 órán ke-

resztül tartó jelentős mennyi-

ségű, nagy kiterjedésű záporrá 

vált, így hatalmas mennyiségű 

víz tudott összegyűlni a nyimi 

patakban. Ez pedig ritkán lá-

tott árvízzé duzzasztotta, a 

néha alig csordogáló kis vízfo-

lyást. Délután 17:30-kor már 

látszott, hogy a környező dom-

bokról folyók indulnak a falu 

felé, így elrendeltem a védeke-

zést és riasztottam a katasztró-

favédelmet, akik a rendőrség-

gel együtt nagy erőkkel vonul-

tak a helyszínre. Ezzel egy 

időben a település lakói is, 

különösebb hívás nélkül jöttek 

segíteni.  Ki szerszámokkal, ki 

pedig csak a munkaerejét hoz-

va a védekezéshez, és az azon-

nal megkezdett helyre állítás-

hoz. 

Minden segítőnek szívből 

köszönöm azt a példás helyt-

állást, amit a bajban egymá-

sért és a falu közösségéért 

tettek. Méltán lehetünk 

büszkék magunkra és a fa-

lunkra. 

 

- A pillanatok alatt lezúduló 

nagy mennyiségű víztömeg 

milyen károkat okozott a falu-

ban? 

Rémisztő volt a víz ereje. A  

víz elárasztotta a focipályát 

(kb 1,5m volt a vízmagasság), 

először a Közmunkaprogram-

ban létrehozott kertészetet 

támadta a víz és a hordalék. 

Sajnos mondhatjuk, hogy sike-

resen, mert azon a területen az 

idei termést és két fóliasátrat 

teljesen tönkretett. A követke-

ző a Kossuth utcai fa és kőhíd 

volt, ahol a gyalogos fahidat 

teljesen elvitte; a kőhíd és a 

mellette lévő útrész is jelentő-

sen megsérült. Ezt a hidat a 

katasztrófavédelem azonnal le 

is zárta. Este tíz órakor még 

úgy látszott, hogy a másik 

(játszótér mellett) híd is le lesz 

zárva, de ezt sikerült elkerülni. 

Így legalább egy irányból 

megközelíthető maradt a Kos-

suth és Petőfi utca. Az utcák 

felső, nem szilárd burkolattal 

rendelkező részeit jelentősen 

kimosta a víz. Egy-egy vízmo-

sás helyenként 60-70cm mély 

volt, ami lehetetlenné tette a 

közlekedést, ugyanúgy mint a 

lehordott törmelék.  

 

A helyreállításról mit lehet 

tudni? 

A helyreállítást aznap éjszaka 

megkezdtük a lakosság és 

munkagépek segítségével, ami 

leginkább a víz által lehozott 

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 

Önkormányzati Hírek 

A tartalomból: 

S z e p t e m b e r i 

programajánló 

2 

  
Népi bölcsessé-

gek, megfigyelé-

sek augusztusban 

2 

Receptajánló 3 

Nyimi  

gyógynövényeink 

3 

Civil élet 3 

Egyházi hírek 4 

Hamarosan  

becsengetnek 

4 

Tábori  

beszámoló 

5 

A falunapról 6-7 

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    

        

2016. augusztus 

I. évfolyam VII. szám 

 

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



Manapság a  civil szerveze-

tek nagyon fontos szerepet 

töltenek be a települések 

életében. Különösen igaz ez, 

ha egy olyan kis településről 

beszélünk mint Nyim. S bár 

kevesen lakunk a faluban, a 

tenni akarók száma igen 

nagy, vagyunk sokan, akik 

jobbá- szebbé akarjuk tenni  

kis falunk életét.  

A "tartozni valahová" érzé-

se, a közös szándék, és az 

együttműködés a célok meg-

valósításának érdekében 

nagyon fontos. Ennek okán a 

Nyimi Hagyományőrző 

Egyesület idén másodszor 

szervezi meg az Egyesületek 

Napját, hogy lehetőség le-

gyen közös időtöltésre, egy-

más tevékenységének megis-

merésére.    

A tavalyi évhez hasonlóan az 

idén is meghívjuk a helyi 

egyesületeket, és a környező 

települések civil szervezeteit 

is. 

 

 

Az Egyesületek Napja  

szeptember 17-én 

(szombaton) 14.00 órától 

veszi kezdetét. 

 

A rendezvény látogatása 

ingyenes, szeretettel vár-

juk az érdeklődőket. 

 

 

léstől, mert a tűz lángja kitör 

a kemencéből és körülnyal-

dossa a konyha falát. 

Nagybodolyán azt ajánlják, 

nagyasszonykor ne mossunk 

kezet, lábat, mert nyomorul-

tak maradunk.  

Augusztus 18:  Ilona: Asz-

szonyi dologtiltó nap. A Mu-

ravidéken, Göntérházán nem 

szabad kenyeret sütni, mert 

aki süt kenyeret, az számít-

son rá, hogy a kiscsibéi el-

döglenek. A Bácskában kot-

lóültetésre, kenyérsütésre 

üres nap ez, azaz nem szabad 

Augusztus - Kisasszony ha-

va Nyárutó - Új kenyér hava  

Ha 1-je és 10-e között na-

gyon nagy a meleg, akkor 

z i m a n k ó s  t é l  l e s z . 

Lőrinc napja (augusztus 

10.): Az őszre utal: ha szép 

idő van, akkor az ősz is szép 

lesz és hosszú – gyümölcs 

pedig sok és egészséges ada-

tik.  

Augusztus 15.- Nagybol-

dogasszony ~ nagyasszony 

napja: Tiltónap. A Muravi-

déken tartózkodnak a sütés-

től, a kemencében való tüze-

kotlót ültetni, csirkét keltet-

ni, kenyeret sütni, kemencét 

befűteni, mert megbetegsze-

nek, elhullnak a csirkék. 

Szent  István napja 

(augusztus 20.): Bőséges 

gyümölcstermést jelez jó 

idejével is, de negyven napra 

előre az időt is a magáéhoz 

hasonlítja.  

Bertalan napja (augusztus 

24.): Sokan őszkezdő nap-

nak, a kánikulát végző nap-

nak tartják. A 20-a környé-

kén érkező lehűlés, után már 

nem tér vissza a nagy meleg. 

Népi bölcsességek, megfigyelések augusztusban 

20.00  óra: Zsonglőr  

Gálaműsor 

A 16 éve alakult Tűzmada-

rak zsonglőrcsoport előadá-

sa nemzetközi sztárfellépők-

kel 

  

21.00 óra: Csángálló  

koncert 

Gyimesi Moldvai Balkán 

fúvós zene 

  

A rendezvényre a belépés 

ingyenes! 

  

Bővebb info: www.gora.hu 

  

Az Egyesületek Napja ren-

dezvénysorozat zárásaként 

kerül megrendezésre a Tűz-

madár tábor Gálaműsor 

Nyim Főterén szeptember 

17-én. 

A programról:  

16.00 órától :  

Zsonglőr játszóház,  

ahol kicsit és nagyok kipró-

bálhatják a zsonglőrködés 

minden eszközét. Labda, bu-

zogány, ördögbot, karika, 

gólyaláb, kötéltánc, stb. 

16.00: óra:  

Csináld magad a zsonglőr-

eszközödet! 

Egyesület Napja 

Oldal  2  

Tűzmadár Tábor Gálaműsor  

Szeptemberi 

programajánló 

a 

szervezésében  



Elkészítés:  

A megtisztított zöldségeket 
vékonyan felszeleteljük. Az 
uborkát nem kell megpucol-
ni, csak egyszerűen uborka-
szeletelőn le kell gyalulni. 
Ha igazán mutatós üvegeket 
szeretnénk eltenni télire, 
vegyünk színes paprikákat: 

pirosat, sárgát. A felaprított 
hozzávalókat egy nagy tálba 
tesszük, egyenletesen elosz-
latjuk rajta a fűszereket  és 
ízesítőket, majd alaposan 
összekeverjük. A babérleve-
let törjük apró darabokra.  
Az egészet állni hagyjuk kb. 
4-6 órát, ezalatt levet ereszt. 
Végül az előre előkészített 
üvegeket megtöltjük az ösz-
szeért zöldségekkel, felönt-
jük a levével, és lezárjuk.  
Ebből az adagból kb. 6 db 8 
decis üveg tölthető meg. 
Érdemes jól megtömni az 
üvegeket, hogy az ízek még 
jobban összeérjenek.  

 Forrás: nosalty.hu 

izzasztó és köhögéscsillapí-

tó. A bogyókból készített 

bodzabor egyes vidékeken 

hagyományos szíverősítő.  

 

Helyenként pálinkát is főz-

nek belőle – mivel ez a mű-

velet igen munkaigényes, a 

bodzapálinka ritka és nagyon 

drága. 

Fontos! A zöld részeket, így 

a virág kocsányát is el kell 

távolítani, mert mérgező-

ek !  

 

Levelét az érés gyorsítására 

komposzthalmokba keverik. 

Nyimi gyógynövényeink 
Fekete bodza: 

A fekete bodza virágait cu-

korral, citrommal és vízzel 

erjesztve finom, enyhén 

szénsavas üdítőital kapható. 

A frissen szedett virágok 

palacsintatésztába mártva ki 

is süthetők, illetve szörp is 

készíthető belőlük. Bogyója 

szederrel vagy almával ve-

gyítve lekvár főzésére alkal-

mas. Leves is készíthető be-

lőle.  

A szárított virágaiból főzött 

teát meghűléses betegségek 

gyógyítására használják, 

mivel kiváló lázcsillapító, 

Receptajánló- Csalamádé télire  
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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!  

Civil élet– bemutatkozik a Hagyományőrző Egyesület 

 A Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület 2006 

decemberében, Kerényi Ti-

bor, akkori képviselő kezde-

ményezésére, kb. 10 nyimi 

család (pl.: Babodi, Frikton, 

Pistár) részvételével alakult 

meg. Az egyesület fő célja a 

régi hagyományok ápolása, a 

kulturális élet fellendítése és 

a közösségépítés volt, ezen 

célok máig érvényesek.  
Az egyesület a hagyományo-
san tartott férfinapon, nőna-
pon, és farsangon túl Pünkös-
di Királyválasztást, karácso-
nyi műsorokat, színi előadá-
sokat,   kézműves foglalko-

zásokat szervezett, szervez és 

bonyolít le azóta is minden év-

ben. Az egyesület esetenként az 

egész település étkeztetését fel-

vállalja, ekkor általában maga 

az egyesületi elnök: Friktonné 

Kati ragadja kézbe a fakanalat. 

Elmondása szerint az egyesület 

egyik fő pillére a sikeres pályá-

zás. A nyertes pályázatoknak 

köszönhetően az egyesület tulaj-

donában (a falu szolgálatára) 

most már van busz,  sátor, han-

gosítás… melyek egy-egy ren-

dezvény sikerességéhez nagy-

mértékben hozzájárulnak. A 

pályázatokat az első időkben a 

Pistár házaspár, a későbbiekben 

 megbízott pályázatíró cég írta 
és írja.  Az egyesület (és általuk 
Nyim) vidékről, Siófokról min-
dig is sok elismerő szót kapott. 
Idén falunapkor Nyim községért 
végzett áldozatos munkájáért és 
támogatásáért Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet vehetett át, 
mely - elmondásuk szerint - 
nagyon jól esett a tagoknak.  
Kati a legsikeresebb rendez-
vénynek a 2015-ös Pünkösdi 
Királyválasztást, újszerűsége 
miatt a legtöbb kihívással járó-
nak pedig az első Egyesületek 
Napját érzi. Nemrég pályáztak 
egy 25 milliós családtámogatási 
pályázatra, melynek eredménye 
még kérdéses.  

  

Hozzávalók: 

 

1.5 kg káposzta 

1.5 kg paprika 

1 kg uborka 

0.5 kg vöröshagyma 

2 dl ecet (10 %-os) 

7 dkg só 

40 dkg cukor 

1 kávéskanál szalicil 

1 kávéskanál citromsav 

3 db babérlevél 

1 ek fekete bors (szemes) 

 

 

Rovarűző hatását ma a bio-

kertészetekben hasznosít-

ják. 

A  bodza hatását a népi 

gyógyászat régóta ismeri.  

 

Tartalmaz A és B-vitamint, 

C-vitamin - tartalma dup-

lája a citrusféléknek. Tar-

talmaz még folsavat, 

pantoténsavat, ásványi 

anyagokat és mikroeleme-

ket. 

 

Enyhe hashajtó, fájdalom-

csillapító, immunerősítő 

és izzasztó hatású. 

Fekete bodza 

A Nyimi  

Hagyományőrző  

Egyesület   

folyamatosan várja  

ÚJ TAGOK  BELÉPÉSÉT! 

Jelentkezni:  
az Egyesület facebook 

oldalán:  
facebook.com/ 

nyimihagyomanyorzo.eg
yesulet  

 
vagy emailben a 

frikton59@freemail.hu 
címen,  

 
illetve személyesen a 

tagoknál lehet!  

mailto:frikton59@freemail.hu


Nyim Község Önkor-
mányzatának Képviselő– 

testülete  

 

6000Ft/fő 

 
összeggel kíván hozzájá-
rulni az óvodástól egye-

temista gyermeküket 
nevelő helyi szülők ki-
adásaihoz a tanévkezdés-

kor. 

 

 

Az igénylés részleteiről 
az Önkormányzatnál 

lehet érdeklődni, illetve 
az érintetteket rövid úton 
tájékoztatjuk. 

www.nyim.hu 
 Idén is sor került a szentendrei Kecskés együttes mini-

koncertsorozatára július 29-31. között. 

Az L. Kecskés András érdemes művész vezette zenekar – 

Urbanetz- Víg Margit hegedűművésszel kiegészülve – a ma-

gyar régmúltat igyekezett e három estén át közelebb hozni a 

közönség számára. A zeneszámok előtt érdekes és hasznos 

információk birtokába juthatott a nagyérdemű; a művészek 

bemutatták hangszereiket, szóltak azok kialakulásáról, fejlő-

dés- és használat történetéről. Ismertették az előadott művek 

történelmi hátterét, létrejöttük körülményeit. A koncertek 

tematikusak, ebben az évben a 16-18. század magyar zeneművészete, irodalma került terítékre, 

fókuszban a kuruc korral. Az első előadás a nyimi református templomban volt, július 29-én, 

pénteken, ahol az 1500-1600-as évek világát idézték meg. Bozsoki-Sólyom János tiszteletes úr 

köszöntötte a megjelenteket és mutatta be a régizene együttest. Ezt követően Dancs Ferenc 

gondnok gondolatai hangzottak el, mellyel a korszakról adott 

rövid ismertetőt; kiemelve, hogy a koncert napja nemcsak azért 

ünnep, mert ismét hallható élőben a Kecskés együttes muzsiká-

ja, hanem azért is, mert idén egybeesik I. (Szent) László király 

égi születésnapjával, aki 1095-ben, 921 éve ezen a napon hunyt 

el. Majd a zenéé lett a főszerep a bő egyórás előadáson. 

Másnap, szombaton, a ságvári református templomban foly-

tatódott az időutazás, ahol a Nyimben megismert történelmi 

korszak magyar nyelvű protestáns egyházi ének- és zenekultú-

rája került sorra. A sorozat vasárnapi záróeseményének, a balatonkiliti református templom 

adott otthont, témája pedig a Zrínyiek és Rákócziak, illetve a kuruc kor volt. 

                  Dancs Ferenc gyülekezeti gondnok  

Egyházi hírek- Időutazás zenével 

Önkormányzati segítség 
az iskolásoknak 

I. (Szent) István, születési nevén Vajk az utolsó magyar nagyfejedelem és az első ma-

gyar király. A keresztény magyar állam megte-

remtője, az egyik első magyar katolikus szent, a 

magyar és az európai történelem kiemelkedő 

alakja.  

Az 1824-ben épült nyimi római katolikus temp-

lom Pünkösdkor újraszentelt oltárképe az első 

magyar királyunkat ábrázolja, amint koronáját 

felajánlja Szűz Máriának. Nekünk, magyaroknak 

azért fontos ez a jelenet, mert a korona az orszá-

got és a népet jelképezi és a Szűzanyát Magyar-

ország patrónájaként tiszteljük, a nyimi katoli-

kusok pedig arra büszkék, hogy a falu védő-

szentje az államalapító Szent István király. 

Ezen jeles ünnep alkalmából augusztus 20-án 

szombaton 9.00 órától Ünnepi Szentmise vette 

kezdetét, zárásként pedig kenyérszentelésre 

került sor a nyimi római katolikus templom-

ban.  

 

A megszegett kenyeret a résztvevők a szentmise 

után elfogyasztották.  

Államalapító Szent István ünnepe 
Hamarosan  

becsengetnek! 
 

A ságvári Szilády 

Áron  

Általános Iskola 

és AMI  

 

Tanévnyitó  

ünnepségét   

 
a hagyományok-

nak megfelelően  

2016. szeptember 

01. 

8.10. perctől tart-

ja, igazodva az 

iskolabusz menet-

rendjéhez. 

 

Tankönyvosztás:  
Szeptember 01-én.  
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Csivitelő– Gyerekerdő napközis tábor élménybeszámoló  

Augusztus 1-én először nyitotta meg kapuit a Csivitelő- Gye-

rekerdő Napközis Tábor Nyimben. 

 

5 napon át gyermekzsivajtól zengett a falu és környéke. A táboro-

zó gyerekek minden délelőtt a környékbeli dombokat járták. A 

kirándulásokon, aki figyelt, sok új ismeretre tehetett szert, például, 

hogy melyik növény mérgező, melyiket mire használhatjuk; illet-

ve, hogy milyen állat járt, vagy szaladt arra nem sokkal előttünk.  

 

A vállalkozó szellemű csapattagok (mindenki) kipróbálhatták, 

milyen felfedezőként ösvényt törni, megtalálni a helyes útirányt, egy egész csapatért felelősséget vállalni. A csoport 

egységét és a délelőtti kirándulások jó hangulatát a reggeli 

utáni közös játék és éneklés biztosította. A kirándulást és a 

szabad játékot Mindig-kedves Szabina és négylábú barátai 

(Örökmozgó Freeman és Nevető Maci), valamint a gyer-

mek berkekben messzi földön híres Nyimi Játszótér tették 

különlegessé. 

A Csivitelő- Gyerekerdő Táborban az ebéd utáni csendes 

pihenő egy gyermeknek sem esett nehezére, hiszen nap-

mint nap, még a felnőtteket is lebilincselő, kútfőből folyó 

népmeséket hallhattunk kitűnő előadásban. 

A délután kézműves foglalkozással folytatódott, minden 

nap más-más technikával és alkotással gazdagítva a gyere-

keket, …akik, mikor eljött az idő - a fárasztó nap ellenére- halla-

ni sem akartak hazaindulásról. 

 

A tábort ezen kívül lovaglás, állatsimogatás, óriásbuborék-fújás, 

arcfestés, szabadtéri fajátékok, mini-horgászat, finom étkek (4 

X), valamint dalba szedett instrukciók színesítették. 

 

A gyerkekek így foglalták össze az 5 napnyi élményt:  

 

 „Én azt tanultam meg ebben a táborban… hogy, a fehér tányé-

ros növényt, ha megesszük, mérgező, ha megfogjuk nem;  a cit-

romsárga allergén virág. Ami a legjobban tetszett, hogy sokat 

kirándultunk.” Oli, 9 éves. 

„Nekem az tetszett a legjobban, hogy fogtam egy ilyen 

nagy sáskát, meg simogathattam nyulakat, kutyusokat, 

meg kiscicákat, meg nagyon tetszett a kaméleon.” 

Sziszo, 5 és fél éves. 

 

„Tanultam sok-sok játékot, sok-sok éneket, meg, hogy 

vannak mérgező, meg allergiát okozó növények. Meg 

nekem még az állatnyomok is tetszettek, meg nekem 

még tetszett a kaméleon, meg a kutyák, kiscicák, meg az 

óriásbuborék, meg nekem még minden tetszett.” Kinga, 

6 éves. 

 

„Nekem a képgyűjtő kalandtúra, meg az énekek tetszet-

tek.” Viki ,7 éves. 

 

„Nekem maga a tábor tetszett a legjobban.” Kristóf, 11 éves  

 

 

Köszönjük az élményt, reméljük jövőre újra találkozunk! 

Orosz Marianna és Gáll Anna  
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 Megébredtem… sietek az ablakhoz: Remélem nem esett az éjjel! Egy ilyen tragikus hét után nagyon 

reméltük mindannyian, hogy lehet egy szép napunk. Hála Istennek!- gondoltam és látom, hogy csak a 

hajnali harmat, amitől nedves az út. Négy óra van. Tudtam, hogy a tűz már javában izzik a kemencé-

ben, a dolgos kezek már hólyagosra dagasztották a langalló tésztát.  Reggel hét órától vártuk a vendé-

geket, szalonna, fokhagyma, tejföl és a kemencés langalló, ezek a reggeli órák főszereplői. 

 

Az első vendégek érkezése előtt gyors terepszemle: sátrak, eszközök, útbaigazító táblák, minden és 

mindenki a helyén. Egy kis izgalom a levegőben, talán nem hiába fáradoztunk hetekig, reméltük, 

hogy megtelik a falu központja a szórakozni vágyókkal. És akkor magasabbra kúszott a nap az égen 

és már érezni lehetett: fázni nem fogunk, és tudja Isten honnan, de egyre csak jöttek a vendégek. A 

legtöbben a langallót falták menet közben, a gyerekek is maszatos arccal vágtak neki a „Nyimini” kihívásainak. Egy mini 

Nyim, egy pici birodalom a gyerekeknek és a családoknak. Érdekes és vicces, ügyességet és eszességet is próbára tevő 

feladatok vártak mindenkit. A tét nem kicsi, Cirkuszbelépő és Sobri Jóska kalandpark belépő az ajándék. Ezért aztán lel-

kesen kalapálták a kovács üllőt, pofozták a kakast, törték a fejüket a kvíz kérdéseken- többek között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sokan fáradoztunk, hogy másnak - egymásnak szebbé tegyük ezt a napot. A Takarékszövetkezet is a gyerekekre fóku-

szált, zsákbamacska ajándékot kínáltak azoknak, akik rajzoltak, színeztek. Persze a felnőttek is oda ültek szívesen. Ki 

tudja, valamelyik zsákbamacska talán valami nagy meglepetést rejteget. 

„Csillám ország” is megtelt kis lakókkal. Egyre csak fogytak a sorszámok, amelyeket maszatos kis 

kezek szorongattak izzadtra, senki nem akart kimaradni. 38…45…59..egyre csak fogytak a sor-

számok, egyre több csillámport kavart a szél, és egy gyerek leült a padra csillogó szemmel: 

„Pókembert szeretnék”. Már vakon nyúltam a piros arcfesték után, s amikor elkészül a „mű” a tü-

körben egy pillantás, egy átszellemült mosoly a gyermek arcán… „Hős lettem!” 

 

„Jól érzitek magatokat?” Kérdeztem egy ismeretlen kislányt, mire ő, hogy nagyon is jól érzik magu-

kat, és nagyon jó, hogy itt minden ingyen van, s ha lesz jövőre is arcfestés, meg csillámtetoválás 

akkor eljönnek jövőre is, mert mindenhol csak pénzért csinálnak ilyet.  Mosolyogtam és arra gon-

doltam, hogy milyen csodás, hogy kevés is elég egy boldog pillanathoz. 

 

Persze túl sok idő nem volt elmerülni ezekben a gondolatokban, mert már a Siófoki Zenebarátok húzták a színpadon, és 

az egész völgyet belengte az isteni illat, ami a főzősátorból terjengett. Mindenki sietve ment az ebédért, és ilyen talán 

még soha nem volt, kevesebb, mint egy óra alatt fogyott el mintegy 400 adag-

nyi babgulyás. Ez a szakácsainkat dicsérte! Még a kondért is kitörölgettük egy 

kis puha kenyérrel, és még így is volt, akinek nem jutott. 

De persze szomorkodásra nem adott okot még ez sem, hiszen az önfeledt gye-

reksikongatás a Nyimini völgybe csalogatott mindenkit. 

 

„Ez a legtutibb!” Kiáltotta egy gyerek és belevetődött a habokba. 

 

Mindezek mellett a rögtönzött focipályán a szurkolók hangjától visszhangzott 

minden, folyt a csocsóbajnokság, a petanque majd a teke kedvelői is verseny-

re keltek. 

 

 

 

 

Nyimi Falunap, ahogy én láttam... 

Megújult facebook oldalunk!  

facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata 
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Felbőgtek a motorok, megérkezett a VI. Nyimi Calibra találkozó valamennyi résztvevője szép sorjában, méltóságteljesen sora-

koztak be a kivikszolt autók. Ez volt az idei legnagyobb találkozójuk. 

 

A délután is bővelkedett programokban, szünet nélkül váltották egymást a színpadon a táncosok, a menyasszonyi ruha bemutató 

kis modelljei, a játékos okos kutyák. s bár csak futtából vetettem időnként pillantást a színpad felé, mégis érezhető volt a figye-

lem, a jó hangulat, és az öröm valamennyi vendég szemében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programok mellett az elismerésekben sem volt hiány. Alpolgármesterünk okleveleket adott át a nap során megtartott valam-

ennyi verseny győztesének, Polgármesterünk a kiemelkedő tanulmányi, sport, művészeti eredményekért, szorgalmas munkáért, a 

faluért tett közösségi munkáért, és mindazért a sok támogatásért, amivel önzetlen és lelkes támogatóink évek óta településünk  

életét támogatják. 

Ezúton is köszönet mindenért! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassan esteledett, és kezdett az emberek lába is mozogni a zene hallatán, talán a táncosok voltak ilyen hatással ránk, nem tudom, 

de az biztos, lassan már nem volt elég csak hallgatni a zenét. Így aztán lassacskán, ahogy egyre követték egymást a zenészek a 

színpadon, Egerszegi Virág és zenésztársai után az idei év sztárvendégei a 3+2 zenekar olyan fergeteges hangulatot teremtettek, 

amit már végkép nem lehetett csak szemlélni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régen várt eseménnyel zárult a színes programok sora. Évek óta nem volt már Nyimben, így mindenki 

nagyon várta a tűzijátékot, s azt kell mondjam, hogy nem csalódtunk. 

De persze itt nem lehet vége, hiszen maradt még a lábunkban némi bugi, így hajnalig húzták a talp alá va-

lót az Ikarusz zenekar tagjai. Számomra ekkor jött el a pillanat: végre leültem, és körbenéztem öröm töltött 

el.  

Ahogy végig pörgettem a napot gondolatban úgy éreztem, hogy jó munkát végeztünk. 

Sokan fáradoztunk, hogy másnak - egymásnak szebbé tegyük ezt a napot. …. 

Köszönet érte mindenkinek! 

Fotó: Dunai Zoltán      Pistár Péterné 

Megújult facebook oldalunk!  

facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata 

 


