
 

csakúgy, mint a  Dunazug 

Együttes népzenei koncertje és 

táncháza. Aki a táncház alatt 

még csak üldögélt, az is táncra 

perdült a Jó Laci Betyár lendü-

letes előadásának hallatára.  Az 

X- Press TSE akrobatikus 

rock&roll és pompom tánco-

sok lebilincselő előadását  a 
fiatal legényekből álló, blue 

grass stílust megelevenítő 

Pannon Grass kellemes han-

gulatú, profi koncertje követte.  

Eközben a Kultúrházban ered-

ményesen zajlott a délutáni 

véradás. A gyermekek délutá-
ni szórakozását ingyenes 

ugrálóvár és lovaglás is bizto-

sította. A délutáni versenyek 

helyezettjei: Főzőverseny: Nyi-

mi lányfogók: Nyimi lányok 

kedvence:Vargáné Böhm Rita 

kakashere pörköltje; Kugli ver-

seny: Kanalas Csaba és Kanalas 
István párosa. 

Az estét  meghitt hangulatú  

Tűzijáték, majd a FOX zene-

kar hajnalig tartó utcabálja zár-

ta. Reméljük, mindenki jól érez-

te magát ezen a napon, köszön-

jük a részvételt! 
Köszönjük a  szervezők,  lebo-

nyolítók és fellépők munkáját, 

Köszönjük  a nagylelkű  támo-

gatásokat! 

Jövőre találkozunk! :)  

 Az eseményről készült képgalé-

riákat az önkormányzat 

facebook oldalán tekinthetik 
meg.  

Ismét egy csodás napot élhet-
tünk meg közösen a 2017-es 

Nyimi Falunap alkalmából. 

A hagyományosan ízletes Nyi-

mi Langalló közös elfogyasztá-

sa után már kezdődött is a foci 

és a petanque mérkőzés, mely-

nek győztesei a Falu Bikái; illet-

ve Németh Zoltán és Palotai 

István lettek. 

Kilenc  órától a gyermekek sem 

unatkoztak, hisz várta őket a 

második alkalommal megépített 

NyiMini, az izgalmas felada-

tokból álló állomásos akadály-

pálya. Az ez évi sláger a mini 
vitorlás-hajó úsztatás és a ké-

nyelmes Babasarok  volt. Dél-

előtti színes programokat bizto-

sított a  Ságvári Takarékszö-

vetkezet standja, az Egészség-

megőrző sátor ingyenes szűrő-

vizsgálatai, valamint a megun-

hatatlan arcfestés és csillámteto-
válás.  

Eközben már zajlott a több, 

mint 18 féle, versenyre küldött 

sütemény  mustrája. A zsűri, 

hosszas, édes pillanatokat okozó 

tűnődés után a Gáll Anna által 

készített szezámmagos kara-
mellgolyót ítélte meg első he-

lyezettnek. A sós sütemények 

kategóriában pedig  Peitliné 

Szabó Erika aratott sikert.  

Az ebéd előtti perceket a VII. 

Nyimi Falunapi Calibra-

találkozó, több, mint 25 

Calibrából álló ünnepélyes fel-
vonulása tette izgalmassá. A 

mesterszakács  Varga Gábor és 

segítői által készített ízletes 

krumpli gulyás, babgu-

lyás után kezdetét vették a 

délutáni programok. 

A délutáni koncertek üdítő 

újdonága a fiatalos lendüle-

tű, ugyanakkor mély érzésű 

Ehule! zenekar volt. A 

nyimi illetőségű Pistár Han-

na és a ságvári Bozsoki 

Sólyom Pál duója fél éve 

indult útjára. Reméljük, ez 
még csak a kezdet..., kíván-

juk, hogy még sok-sok falu-

napon és rendezvényen 

hallhassuk őket!  

Az idén is tomboló sikerrel 

zajló HABPARTY  után 

egymást követték a színvo-
nalas színpadi produkciók. 

Pistár Janka és Gáll Anna 

szívből- és szívhez szóló 

népdalait, illetve izgalmas 

többszólamú népdalfeldol-

gozásait követve; különle-

ges, közeli élményt adott a 

Nyimi Lovas- és Kutyás 
Terápiás Közhasznú Egye-

sület Kutyás bemutatója, 

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 

Volt egyszer egy Falunap... 

A tartalomból: 

Muzsikaszóval, tánc-

cal búcsúztunk a 

nyártól 
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Vedd a nyimit!  
 Nyim Község Önkormányzatánál saját termesztésű  zöldségek kaphatók 
Paradicsom        250.- Ft/kg 
Káposzta        150.– Ft/kg 
Kelkáposzta        200.- Ft/kg 
Zöldpaprika                       550.- Ft/kg 
Hegyes erős paprika        40.- Ft/db 
Hagyma            150.– Ft/kg 
Befőző paradicsom       125.– Ft/kg 

Az árak a piaci viszonyok, és a terméshozamtól függően változhatnak! 

Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet  munkanapokon  8-15 óráig!  

5 kg feletti mennyiség 

esetén: 

TV. Paprika 100.– Ft/kg 

Uborka          100.– Ft/kg 

Almapaprika 200.– Ft/kg 



 A májusban 
nálunk járt, 
nemzeti és nem-

zetközi fórumo-
kon egyaránt 
elismert és ked-
velt, professzionális népzené-
szekből álló Magyarhang Zene-

kar augusztus 26-án újra Nyim-
be látogatott!  
A  tradicionális magyar népze-
nét játszó zenekar rendszeresen 

lép fel országos rendezvénye-
ken és versenyeken; táncházak-
ban, hagyományőrző közössé-
gekben. Több külföldi folklór 
fesztiválon is bemutatkoztak 

Bukovinától Kínán át Nyugat-
Európáig, többek közt az Észt-
országi Tallin visszatérő elő-

adóvendégei. Mindemellett a 
nyarak során  - lokális gyökere-
iket felelősségteljesen ápolva - 

Balaton-szerte mosolyt és jó-
kedvet csalnak muzsikájukkal 
az erre nyitottak számára.   
A nyimi nyárbúcsúztató Nép-
zenei Koncert és Táncház so-

rán a kárpát-medencei magyar 
néphagyomány újabb gyöngy-
szemeit ismerhettük meg. A 
koncert során: füzesi, széki, 

palatkai, kalotaszegi, somogyi 
és még számos más tájegység 
dallamait, dalait hallhattuk a 
családi kötelékekre épülő zene-
kar előadásában. A meghitt, 

akusztikussá szelídülő koncert 
után  bogyiszlói, majd moldvai 
táncház következett. Az él-

mény testközelségét, intenzitá-
sát a  muzsikáló zenekar körbe-
táncolása tovább fokozta.  

A program a Nyimi Hagyo-
mányőrző és Kul-
turális Egyesület 
nyertes pályázatá-
nak keretében, a 
Nemzeti Kulturális Alap Hal-
mos Béla Program Ideiglenes 
Kollégiuma - támogatásával, a 
Nyimi Hagyományőrző és Kul-
turális Egyesület, valamint civil 
önkéntesek aktív közreműködé-
sével valósult meg.   
Köszönjük értékes munkájukat!  
Szeretettel várunk mindenkit  a 

programsorozat további  
alkalmaira:   

09.16.- Csángálló  
10. 22-Hanga Banda  

Augusztusi teendők a kertben 

2017-es Nyimi Falunapon 
Potzta Béla és Ébellai Albert  
"a község hírnevét népszerűsí-
tő, a község és a lakossága 
javára több éves eredményes 
tevékenységet folytató munká-
juk elismerése és az utókor 
számára történő példakép állí-
tásuk megörökítése érdekébe" 
"Nyimért" kitüntető címben 
részesültek. 
Nyim Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének 7/-
2009.VI.25.) számú rendelete 
szerint " 'Nyimért” kitüntető 
cím adható azoknak, akik a 
község fejlődésében és fejlesz-
tésében társadalmi, gazdasági 
és kulturális életében, a tudo-

Muzsikaszóval, tánccal búcsúztunk a nyártól- Egy VölgyNYIMuzsika programsorozat 
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Akik sokat tettek Nyimért... 
mány, a művészetek és az iro-
dalom, valamint a községi 
egészségügy, oktatás, közmű-
velődés és a sport terén ered-
ményes és maradandó munkát 
végeztek.[...] A 'Nyimért' ki-
tüntető cím évente maximum 
három személynek adomá-
nyozható."  
Mindkét Nyimi érintettséggel 

bíró sze-
mély hosz-
szú ideje 
t ö r e t l e n 
lelkesedés-
sel segíti e 

kicsiny település boldogulását. 
Potzta Béla nevéhez a faluna-
pok és a településen zajló 

A korai zöldségfélék helyére 

augusztusban vethetünk 

fodros kelt, a mezei és a tépő 

saláta magját, cékla és póré-

hagyma magokat, amelyek a 

nálunk szokásos hosszú őszi 

időjárásnak köszönhetően 

még ősszel kifejlődnek.  

Bár a szamóca-szezon véget 

ért, de az új tövek telepítése 

most kezdődik el: a két-három 

éves tövek ilyenkor fejlesztik 

ki az indáikat, amelyek akkor 

lesznek ültetésre alkalmasak, 

amikor gyökereket is ereszte-

nek. Ezeket a talajból gondo-

san kiemelve ültethetjük az új 

szamóca ágyásba, ahol meg-

erősödve már a következő év 

májusában gyümölcsöt érlel-

nek. Nagyon szigorú télen 

ajánlatos az új telepítést lehul-

lott lombbal védeni a kifagyás-

tól. Az őszibarack gyümölcsök 

betakarítása után következik a 

nyári, ritkító metszés, amely 

már a jövő évi termőrügyek 

kialakulását segíti elő.  

Ritkító metszésre várnak a 

szőlőtőkék és a szőlőlugasok 

is, mert ez elősegíti a fürtök 

korábbi és tökéletes beérését.  

A fűszernövények betakarí-
tásának ideje is elkövetke-
zett. A leveles hajtásokat 
kössük össze kis csokrokba 
és fejjel lefelé aggassa fel 
szellős, árnyékos helyen, 
ahol egy hét alatt megszik-
kadnak annyira, hogy a leve-
leket le lehet fejteni a hajtá-
sokról. A leveleket ne mor-
zsoljuk apróra, mert az ebből 
származó por gyorsan el-
veszti a benne levő illóolajo-
kat. A légszáraz anyagot jól 
záródó üvegekben célszerű 
tárolni.  
    Forrás:     Balintgazda 
                                                      

Hulladék-szállítási 
naptár 

2017. szeptember 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási napja 

P= Papír; M= Műanyag; Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási napja 

egyéb fejlesztések anyagi és 

erkölcsi támogatása fűződik. 

Ébellai Albert ugyancsak 
minden évben 
erkölcsi  és 
anyagi támoga-
tással járul hoz-
zá a Nyimi Fa-
lunap sikeres 
megvalósulásá-
hoz.  
Ezenkívül több alkalommal 
nyújtott anyagi, és  tárgyi 
segítséget a településen zajló 
mezőgazdasági tevékenysé-
gekhez is.  

Ezúton is köszönjük a 

hosszú évek óta tartó 

 önzetlen támogatásukat! 

FELHÍVÁS! 

A megyei Kormányhivatal 

tájékoztatása szerint So-

mogyban is megkezdődött a 

parlagfűvel fertőzött terü-

letek légi felderítése.  Be-

mérés esetén a terület mére-

tétől és a fertőzöttség mérté-

kétől függően 15.000,- Ft-

tól akár 5 millió Ft-ig ter-

jedő büntetést kap a föld-

használó, továbbá az eljá-

rás költségeit is meg kell 

térítenie. Kérjük, az érintett 

területeken a  gyommentesí-

tésnek tegyenek eleget! 

 

Fentieken túlmenően kérjük 

a tulajdonosokat, hogy az 

ingatlanuk előtt található 

teljes járdaszakaszt szíves-

kedjenek letakarítani, fű-

től, földtől, falevéltől, nyese-

déktől  megtisztítani,  vala-

mint a járdába belógó fa-

ágakat, virágokat is szíves-

kedjenek eltávolítani mini-

mum 2,3 méter magassá-

gig, biztosítva a járhatósá-

got! 

 Köszönjük  

együttműködését! 



Elkészítés 

Előkészítjük és kimérjük a hoz-
závalókat. A lisztet egy tálba 

szitáljuk és elkeverjük benne az 

élesztőport, majd a resztelt 

sajttal is eldolgozzuk. Egy má-

sik tálba öntjük a tejfölt, a jog-

hurtot, beleütjük a tojásokat 

hozzáadjuk a sót. Egy kézi 

habverővel alaposan összeke-

verjük. Ezután ráöntjük a sajtos 

élesztős liszt tetejére és alapo-

san összegyúrjuk. Enyhén lisz-
tezett munkafelületen közel 1,5 

cm vastagságú téglalap formára 

igyekezzünk nyújtani. Egy 

derelyevágóval) ha nincs, egy 

éles késsel) tetszés szerinti 

kockákra vágjuk. Kézközelbe 

helyezzük a tetejére szánt fű-

szereket, és az enyhén felvert 
tojást.  Sütőpapírral ellátott 

sütőlemezre/tepsibe sorakoz-

tatjuk a kis négyzeteket (lehet 

nagyobb is, 5x5, vagy 6x6-os 

is, ez már egy igazi nagy pogá-

csa), tetejüket lekenjük a tojás-

sal, és tetszés szerint megszór-

juk a sajttal, vagy a magokkal. 

180 C-ra előmelegített sütőben 

20-25 perc alatt készre sütjük, 

majd kihűtjük.  
Nagyon finom, puha, igazi 

vendégváró falatkák. Esetleg 

egy finom leves kísérőjeként is 

szervírozható. 
 

Perrey Perron Andrásné receptje 

nem lesz, tehát a szülőknek kell 
gondoskodni a hazajutásról. 
Kérik, hogy a kedvezményekre 
jogosító igazolásokat (GYVK, 
TB, 3GY) szeptember 1-jén az 
iskolatitkári irodában mutassák 
be, illetve ha bármilyen elérhe-
tőségi változás (lakcím, tele-
fonszám) történt a nyár folya-
mán, azt is jelezzék! 

Fontos dátumok évközben: 
Az őszi szünet 2017. október 
30-tól 2017. november 3-ig 
tart.  A szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2017. október 27. 
(péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2017. november 6. 

De nehéz az iskolatáska... 
A Ságvári Szilády Áron 

Általános Iskola és AMI 

első tanítási napja szeptem-

ber 1-jén a következőkép-

pen alakul: 
8:10 Tanévnyitó ünnepély - 
Ezután a tanulók megkapják 
tankönyveiket, ellenőrzőjü-
ket, a napközis igényfelmé-
rőt, melyeket hétfőre kitöltve 
szíveskedjenek visszakülde-

ni. 
Aki nem hozza vissza a nap-
közis nyilatkozatot, annak 
NEM tudnak keddtől biztosí-
tani az étkezést! 
Ezen a napon 11:00-kor men-

nek haza a gyerekek, kíséret 

Receptajánló– válogatás a falunapi süteményekből 
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A hagyományőrző Egyesület szeptemberben sem tétlenkedik 

Trappista pogácsa 
Hozzávalók  

(kb. 60 db-hoz) 
 

 
 
 
 
25 dkg margarin 

9 dkg tejföl 
9 dkg natúr joghurt 

2 db tojás 
2 teáskanál só 

20 dkg reszelt sajt 
10 g száraz élesztő 
60 dkg finomliszt 

A tetejére 
1 db tojás 

ízlés szerint reszelt sajt/
köménymag/szezámmag 
Elkészítési idő 50 perc 

 

A téli szünet 2017. decem-

ber 27-től 2018. január 2-ig 

tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 

22. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2018. janu-

ár 3. (szerda). A tavaszi 

szünet 2018. március 29-től 

2018. április 3-ig tart. A 

szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2018. március 28. 

(szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. április 4. 

(szerda.) Az országos kom-

petenciamérést 2018. má-

jus 23-án szervezik meg a 

hatodik, nyolcadik és tíze-

dik évfolyamon. 

Szeptember 16-án, 14.30- kor 
kezdetét veszi, az immár 4. alka-
lommal megrendezett Egyesüle-
tek Napja. A helyi és környék-
beli civil szervezetek összefogá-
sát célul kitűző rendezvényen 
ezúttal  a kötetlen kerekasztal 
beszélgetés után a MOL Zöld-
övezet Pályázat Nyimi Liget 
alakítás terveiről hallhatnak 
előadást. Ezt követően,   16 órai 
estebéddel kínáljuk a kedves 
résztvevőket. Az étkezés után 
rövid színpadi műsor követke-
zik, melyet 17 órakor az Egy 
VölgyNYIMuzsika programso-
rozat  V. felvonása: a Csángálló 

zenekar koncertje  és moldvai/
balkán táncháza követ.  

Szeretettel várunk mindenkit!  

Szeptember 30.-án pedig 

megkezdjük a Nyimi Liget 
kialakítását a Mol Zöldöve-

zet Program keretében: 

Egymás mellett cseperedve 

- Nyimi Liget alakítás - Mol 

Zöldövezet Program 

Nyim Község lakosai lehető-

séget  és utófinanszírozott 

támogatást nyertek a nyimi 

Játszótér és a mögötte húzó-

dó zöldterület közösségi fel-

újítására, fejlesztésére a Nyi-
mi Hagyományőrző és Kul-

turális Egyesület által be-

nyújtott, nyertes  Mol Zöld-

övezet pályázat  keretében.  

2016 ősze folyamán a nyilváno-
san meghirdetett, önkéntes jelent-
kezés alapján szerveződő Zöld-

övezet Csapat  (kb. 30 fő, nyimi 
lakos ) három közösségi-tervezési 
alkalom során közösen  alakította  
ki az anyagi lehetőségeket, helyi 
igényeket és a kivitelezhetőséget 
egyaránt figyelembe vevő  terve-
ket. 

 

A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, cser-
jékkel tarkított, sportolásra, bográ-
csozásra, szalonna sütésre, sétálás-
ra, üldögélésre is alkalmas kis 
Nyimi Liget kialakítása; melynek 
létrehozása és használata során is a 
természettel és emberi környeze-
tünkkel való harmonikus együtt-
élés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és körül-
ülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

  
A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy 
a programhoz kapott támogatást 
őshonos növényekre és köztéri 
elemek alapanyagaira, munkaesz-
közökre  fordíthatjuk, azonban a 
felújítási munkákat  -  önkéntes 
vállalások segítségével nyimi lako-
sok, nyaralók, szimpatizánsok,  
visszajárók, Nyimhez  bármilyen 

formában kötődők - együtt vé-
gezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek szim-
patikus, csatlakozzon hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, akár 
alapanyaggal, akár anyagi támoga-
tással, akár szakmai tanácsadással, 
akár a közös munkavégzés alkal-
mai során önkéntes munkával! 
Felajánlásokat fogadunk örömmel: 
Alapanyag : beton, farönk, termés-
kő, murva, folyami homok, térkő,  
geotextília,  szegélykő, csavarok, 
gombaölő szer, környezetkímélő 
festék, bitumen,  étkeztetéshez 
alapanyagok,  raklapok 
Önkéntes munka:  gépi földmunka
-markolás;  betonozás, fa 
háncsolás, fúrás-faragás, ásás, 
ültetés, festés, főzés, étkeztetés, 
fellépés-műsoradás, hangtechnika 
kezelés/dj-zés 
Info, kapcsolat: a Nyimi Hagyo-
mányőrző Egyesület képviseleté-
ben: 
Gáll Anna: galljanna@gmail.com, 

+36-20/ 458-25 44 ,vagy: 
Nyim Község Önkormányzata 

 

Előre is köszönünk mindennemű 

támogatást! 

http://molzoldovezet.hu/a-kategoria-kozossegi-funkcioju-zold-teruletek-letesitese-fejlesztese-es-rehabilitacioja-az-orszag-e
http://molzoldovezet.hu/a-kategoria-kozossegi-funkcioju-zold-teruletek-letesitese-fejlesztese-es-rehabilitacioja-az-orszag-e


www.nyim.hu 
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Közélet- Véradásban is jó volt a Falunap 

Egyházi hírek 

Adományból  

valósulhat meg a nyimi  

Kőkereszt  

felújítása  
 

A Nyimi Római Katolikus 

Egyházközség adományo-

kat gyűjt a hívektől a Kő-

kereszt felújítására, 

melynek keretében a kis 

szobor cseréje, a Kereszt 

teljes megújulása, vala-

mint a korpusz felújítása 

is megvalósulhatna.  

A beruházás várható költ-

sége több százezer forint, 

ezért az egyházközösség 

kéri, hogy aki teheti az 

alábbi lehetőségek egyi-

kén támogassa a cél 

megvalósulását: 

Banki átutalással: OTP 

B a n k  1 1 7 4 3 0 4 0 -

20060776. A közlemény-

be kérjük feltüntetni: 

"Nyim kereszt" 

Számlatulajdonos: Szent 

Kilit Katolikus Egyház-

k ö z s é g 

( w w w . s z e n t k i l i t . h u /

elerhetoseg) 

Személyesen: Dr. Gárdo-

nyi Máté atyánál a Plébá-

nián, vagy Friktonné Ka-

talinnál Nyimben. 

 

 Köszönjük! 

A helyi vöröskeresztes önkéntesek javaslatára szerveztünk véradást Nyimben a Falunapra.  

Igazán szép idő, és kellemes hangulat fogadta csapatunkat. A helyszín ezúttal is a Kultúrház 

volt. Kovács Józsefné, Ilona vezetésével a helyi  vöröskeresztes önkéntesek igazán kitettek ma-

gukért. Eredményes munkájukat megmutatta, hogy minden korábbinál magasabb számban je-

lentkeztek donorok véradásra. Köszönjük!  

Varga László 

Magyar Vöröskereszt Siófoki területi iroda 

 

Önkormányzati segítség az iskolásoknak! 

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévkezdés terheinek megkönnyítése 
érdekében a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodások, általános iskolá-
sok, középiskolai nappali tagozatos tanulók, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói 
részére gyermekenként, illetve hallgatónként 

6000.- Forint tanévkezdési támogatást nyújt. 
 

A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított formanyomtatványon 

lehet benyújtani 2017. szeptember 30. napjáig, a támogatás összegéről legkésőbb 2017. októ-

ber 31-ig számlával kell elszámolni.  
 
(Elszámolható minden olyan eszköz, ruha, stb. ami a gyermekek beiskolázásához, óvodai, böl-
csődei életükhöz szükséges.) 16 éven felüli diákok esetében a jogosultságot iskolalátogatási 

igazolással is igazolni kell.  
 

Az igénylőlapok  felvehetők, és kitöltve leadhatók a Nyimi Hivatalban 

is Babodiné Csik Beátánál. 
 

 Az igénylő és a gyermeke(i) személyes okmányai szükségesek a  

kérelem leadásához! 
 

KÖZLEMÉNY! 
 

2017.augusztus 22-én, kedden reggel MEGKEZDŐDÖTT 
A NYIMI HÍD BONTÁSA. 

A munkálatok alatt a   
GYALOGOS KÖZLEKEDÉS  

BIZTOSÍTOTT LESZ. 
AZ AUTÓKNAK KÖRBE KELL JÁRNIUK. 

A felújítás várható befejezése:  
2017. november 15. 

Köszönjük türelmüket!  
Nyim Község Önkormányzata 
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Büszkeségünk– Kozma Dominik     

Interjú Kozma Dominik világ- és Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszóval vidéki pihenőhe-

lyén, a Somogy megyei Nyimben.  
 

- Szervusz, szeretettel köszöntelek! Első kérdéseim: hogy vagy, honnan jössz,  sikerült - e már 

pihennetek egy kicsit? 

- Egy kicsit igen, egy bográcsozást tudtunk eddig beiktatni a barátokkal... be is izzítottunk egy ha-

talmas marhapörköltet, ami életem első marhapörköltje volt és nagyon jól sikerült; hoztam is belő-

le az itthoniaknak egy kis kóstolót, kíváncsi vagyok, hogy ízlik... Most épp egy forgatásról jövünk, 

szerencsére meg-meg találnak, reklámfilmmel, interjúkkal. Örülünk a népszerűségnek, de ez azért 

egy másfajta munka, ami rengeteg feladattal, rengeteg idővel jár. Ezeket, az edzések kezdetétől 

majd jóval visszább kell venni, nem nagyon fog beleférni az időbe. 

- Mennyire vagy elégedett a  teljesítményeddel a vizes VB és a Világkupán való remek sze-

replés után?  

- Lehetett volna jobb is, de alapvetően teljesen elégedett vagyok az időkkel, amiket úsztam. Főleg 

a rövidpályással, és hát ugye, egyenlőre van benne olyan érzés, hogy: van hova fejlődni - és azért 

ez mindig egy jó érzés. Mért ha nem így lenne, akkor abbahagynám az úszást. Akkor szomorú len-

nék. 

- Erre az eredményre számítottál?  

Hát, ugye elég komoly sérülésből jövünk vissza;  azért szétvagdosták a vállamat szépen, a műtét után fel sem tudtam emelni a 

kezemet... aztán, másfél év alatt szépen összeraktak, illetve összeraktam magamat a kedvesem segítségével. ...Meg hát a tér-

deim sem olyan jók... igazából egyik ízületem sem az igazi. Azért jó is, hogyha vízben maradok, nem pedig a szárazföldön: 

hívnak engem mindenhova, focizni, röplabdázni, de már nem tudom bevállalni, mert biztos, hogy a kórházban végzem, vagy 

kiugrott térddel, vagy kiugrott vállal...valami biztos történik. ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Számítottunk rá egyébként, mert jól mentek az edzések. Mondjuk a VB előtt volt egy három hetes erős hullámvölgy,  a 

római versenynél volt, ott egy kicsit szerintem túledzettük magunkat. Mondjuk úgy, hogy kb. 40%-kal romlott a teljesítmé-

nyem, úgy, hogy közben abban minden tényleg benne volt, nem tudtam többet kihozni magamból. A túledzettséget úgy tud-

nám leírni...hogy olyan-szinten kizsigereled az izmaidat, meg az egész testedet...hogy utána kb. alkalmatlan lesz az életre... 

tehát legszívesebben csak aludnál folyamatosan, pedig nem is vagy feltétlenül fáradt, inkább olyan, mintha folyamatosan 

levert lennél. Mintha agyon lennél verve. Minden egyes reggel így kelsz.  És ugye, úgy kell kijönni belőle, hogy közben fo-

lyamatosan edzel, arra nincs időd, hogy egy hetet kihagysz, és  pihensz, mert az meg már a VB rovására ment volna. Ezért is 

húzódott ez el inkább három hétig. Ebből elég nehéz kijönni egyébként, mert ilyenkor tényleg "minden rossz": Amikor reggel 

felkelsz és érzed azt, hogy fölöslegesen ugrasz be a vízbe és úszod le azt a két órát, úgy, hogy rengeteg kilométer; és tudod , 

hogy nagyon fog fájni, nagyon fogsz szenvedni és nem is fog menni és rosszul is fogod magad érezni a vízbe… 

...de akkor is végig kell csinálnod! Úgy nem szoktam beugrani a vízbe, hogy nem csinálom meg, mert akkor fölöslegesen 

ugranék be. De az, amikor beugrasz és tudod, hogy hiába akarod: egyszerűen nem megy. És amikor az edző is, inkább már 

csak rád legyint, hogy jó, akkor csináld, ahogy megy... hát nem kellemes… 
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- Hogyan lehet ebből kijönni?  

- Éjjel-nappal alszol, semmi mást nem csinálsz, ami kimerít, az edzéseken kívül... és hát, rengeteg étrend-kiegészítő: vitaminok, 

nyomelemek. Plusz fehérjék, rengeteg szénhidrát; úgy, hogy ne hízzál persze… "Tartsd a diétát, de töltsed magad telire, úgy, hogy 

tudjon dolgozni a szervezeted, tudj visszatölteni!" Hát nehéz... három hétbe is telt. Megdöbbentő, hogy az intenzív sportolás mel-

lett testünk  - és hát nekünk így a munkánk - akár 50%-át is kitehetik a vitaminok, nyomelemek, a szénhidrát, a fehérjék.  

-Van erre egy stáb, vagy tanácsadó; aki segít eldönteni, mikor-mivel érdemes töltekezni?  

- Személyi dietetikusom - bár hasznos volna - egyenlőre nincs. 

- Mennyiben más itthon szerepelni egy versenyen és külföldön?  

- Hát, ez azért talán egyértelmű is... akik csak szurkolni is voltak az Arénában... hát, őket is kirázta a hideg a lelátón. Akkor gon-

dold el, hogy lenn, ahol összpontosul a hang és tényleg, nem ezer-százmillió hangot hallasz, hanem Egyet. És az az Egy, lerob-

bantja a fejedet. 

- Milyen érzés hallani a közönség szurkolását?  

- Nagyon jó. Hát, "hidegrázós". Az, amikor kimész és tényleg, csak Egyet hallasz. Ugye ott lenn, azért az egész lelátó dübörög. 

Nem csak a hangot hallod, hanem ilyen rezgés is van az egészben, kiráz a hideg és libabőrös vagy. Ez mondjuk engem - mivel 

szeretem - csak tol, de aki ezen egy picit is stresszel, azt azért jó mélyre tudja taszítani. 

- Az úszás közben is hallod?  
- Ezt a fajta hangerőt azt hallod. A legtöbb versenyen amúgy nem hallasz semmit, de amikor egy nemzetközi versenyen, magyar 

helyszínen magyar úszik és az egész lelátó egyszerre ordít be - azt azért meghallod. :) Főleg a 

forduló utáni két-három métert, mikor mindenki beordít, azt hallod. Az a hangrobbanás, az 

meglök. 

- Úszás közben fel tudod mérni a mezőnyt, s hogy hol állsz? 

 - Forduló után, amikor a víz alatt delfinezek. Ha nem úszik mellettem valaki, aki kitakarja a 

többit, hanem mondjuk le van maradva (inkább, mint hogy előttem legyen ;), akkor onnan vé-

gig látom a mezőnyt. De azt egy magyar közönség esetén nem nagyon kell nézned, hogy merre 

vagy... hallod, hogy hol állsz. :) 

Hogyan tovább? Mik a következő megmérettetések, hosszú távú célok? 

 - Hát mindenképp olimpiai és világbajnoki aranyérem, szerintem mindenki csak ezzel elégszik 
meg,de... különösebben mindent, amit lehet, meg akarunk nyerni. ;). Igazából nincs különö-

sebb cél, hogy ezt, vagy azt szeretném - az összeset meg szeretném nyerni. A rövidtávú cél a 

rövidpályás EB lesz most. Mindenképp szeretnék  minél több világkupán úszni, csak hát ezek-

nek anyagi vonzata is van, ami nem feltétlenül áll a rendelkezésemre. Magamnak fizettem ezt a 

világkupát (nevezés, utazás, étel, szállás,stb. - a szerk.)  is, szóval az összesre elmenni, azért nem olyan egyszerű...nehéz elérni, 

hogy megtérüljön, főleg, hogy a fiú mezőny - főleg az én számaimban (100-200 gyorson)- nagyon erős... most szerencsére néhány 

szponzor jelentkezett, hogy segítsen. 

 - Mi a véleményed, mennyire jó a magyar úszósport megítélése manapság? 

- Ez egy jó kérdés. Kérdezd meg az embereket róla! ;)  Nem tudom, egy siker után biztos pozitívabb sokkal, de szerintem nem az 

'úszósport, mint sportág' megítélés jellemző Magyarországon, sokkal inkább egy-egy személyt ítélnek meg. Pl.: azt mondják: egy 

úszót szeretek, de amúgy az úszás nem érdekel. Volt, aki írt nekem a VB után, hogy ő eddig nem értette, mit lehet élvezni ezen a 
sporton, de ahogy nézett minket, ordított a tv előtt és rájött arra, amit eddig nem tudott: hogy az úszás egy rendkívül izgalmas 

sport. Jól esett, mondtam is magamban: Köszönjük szépen. Mi tudtuk. ;)...Mindenkinek más...  

- Neked hogyan kezdődött? Hogyan választottad az úszást?  

- Hát ki az, aki kirángat a partra tíz éves gyerekeket hajnalba úszni...;) (édesanyjára mosolyog) télen hajnal fél hatkor kirángatni a 

gyereket az ágyból, iskola előtt...;) Viccet félretéve: már óvodában, általános iskolában is volt úszás a tesi mellett... Örökmozgó 

alkat vagyok, Édesanyám idejekorán felismerte, hogy a hiperaktivitásomnak jót tesz az úszás, leköti a felesleges energiáimat (mert 

voltak azért, pl.: volt, hogy fakanállal hokiztam a lakásban...). És persze szerettem is úszni, ment is,később az időeredmények is 

magukért beszéltek. Aztán a kitartás az, ami nagyon számít... ma már alig úszik valaki, akivel gyerekkoromban együtt kezdtünk. 

- Van, aki szerint az úszás csak faltól-falig... nem érzed monotonnak?  

- Ezt nem érzed benn... nekem nincs faltól-falig, nem 'egy-kettő - egy-kettő' a hossz… Aki ezt így gondolja, pont azért gondolja 

így, mert nem úszó. A legmonotonabb edzésünk, kétszer-háromszor 3000m; 45-51 perc, mondjuk kétszer. Azzal nincs baj, mikor 
ötveneket,  százakat, kétszázakat úszunk, mert akkor kétpercenként beszélgetünk, elhülyéskedünk. De amikor nekem 45 percig 

lehajtott fejjel, csak úszni  kell oda-vissza... főleg, hogy engem ez annyira nem is érdekel, ugye én nem vagyok hosszútávúszó... 

Igazából hozzáállás kérdése. Mert ha úgy állsz hozzá, nem is veszed észre, hogy telnek a hosszok,  mert arra figyelsz hogy hogyan 

adagolod az erődet,  és egyszerűen huss, elreppen az egész. De ha úgy állsz hozzá, hogy nincsen hozzá kedved, akkor az nagyon 

szomorú tud lenni a végén. A felénél sírva fakadnál. Gyerekkoromban ilyenkor ültem ki a medence szélére és mondtam, hogy "ÉN 

EZT NEM."  :) Köszönöm szépen. Leúszok tizenötször 100-at, de ötször 1500-ra engem nem küldenek be!  

- Egy hivatásos úszónak az úszás meghatározza az életét. Alakul ki, van olyan, hogy "úszó mentalitás"?  

- Hát, úszóként, elég zárt világban élünk és nagyon kevés a szabadidőnk. Az év kilencven százaléka nagyon szigorú, ugye itt nincs 

szombat-vasárnap: szombaton még edzés, utána alszol...ha elmész iszogatni a barátokkal, az már kihat a hétfőre és az edzések-

re...nem igazán teheted meg, mert visszaüt. Ha mindent betartasz, kb. megbolondulsz. Egy kicsit bele is bolondulunk mindannyi-

an.   

Büszkeségünk– Kozma Dominik   
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Épp ezért, abba a tíz százalékba megpróbálsz minél kevesebb idő alatt 
minél intenzívebb élményeket sűríteni, úgy, hogy közben a lehető legkeve-
sebb károd származzon belőle. Pl.: paintballozunk, gokartozunk; aki teheti, 
sportkocsit vásárol... hát, alapvetően, benne van az adrenalin függés.  
És azért, van egy olyasfajta szemlélet - nálam legalább is- ,hogy:  "Ne csak 
dolgozz, élvezd is, amit elértél". Ne az legyen, hogy nem tudod értékelni, 
amid van. 

Az aktív sportolás utáni éveidre milyen terveid vannak? 

 - Hát, majd kiderül. Attól is függ, mi lesz,  benne maradunk-e a köztu-

datban, sikerül - e az emberek életéhez valamit hozzátenni... Ha nyerek 

egy olimpiai érmet, akkor lesz lehetőségem arra, hogy bármit is csinál-

jak, ezt inkább utána fogom eldönteni... érdekel többek közt az ügyvéd-

kedés és a sportdiagnosztika is... meglátjuk. 

- Visszatérve a jelenbe... Hol laksz, kivel élsz? 

- Kedvesemmel együtt Kispesten lakunk, egy panellakásban... Sokat utazunk, sokat  vagyunk edzőtáborban,  (kb. 3x3hét kül-

földön , plusz 1-2 itthoni), és ugye a versenyek... a messzebbi az is két-három hét, ugye. Általában ott a nyári és a téli EB, VB, 

Országos Bajnokságok, stb. Kisebb versenyt találni bőven. Ezeken nem is az a lényeg, hányadik leszel,  a lényeg, hogy az idő-

eredménnyel kvalifikálsz: a két legjobb időd "utazik" az EB - re. 

- Milyen gyakran jársz haza? Ilyenkor hogyan, mivel pihened ki magad? 

- Leginkább  Nyimben - egy Somogy megyei kisfaluban - szoktunk pihenni, ahol szüleimet látogatjuk meg. Általában 2-3 nap 

fér bele, több nem. Nyaralás sem fér bele, egyrészt az időbe, másrészt, nem tudunk előre foglalni, mert nem tudjuk, mi lesz.  

 - Mikor voltatok utoljára nyaralni? 

 - Három éve vagyunk együtt, de még nem voltunk közösen nyaralni. 

- Hogyan szoktál/szoktatok kikapcsolódni? 

A hétköznapokon számítógépes játékokkal is szeretek játszani, de mi leginkább filmezni szoktunk. Akár 2-3 filmet is megné-

zünk egymás után, úgy, hogy közben  a chipsen át a csokiig bármi jöhet... Ilyenkor elbújunk a világ elől. Vagy ritkábban, de 

van, hogy elmegyünk vacsorázni. Illetve, a barátokkal való sütögetés, ping - pong parti, az nagyon szokott menni... a bográcso-

zás is, ugye, most hétvégén főztem meg életem első marhapörköltjét... Szeretünk főzni, kirándulni. Voltunk a visegrádi palota-

játékokon, nagyon tetszett. Vagy Kolbász fesztivál, Pálinka fesztivál, ezekre lenézünk, ha tehetjük. 

- Említetted, hogy leginkább a Siófok alatti, dombokkal övezett kis falvacskába, Nyimbe szoktatok ellátogatni, kicsit 

kiszakadni a mókuskerékből. Milyen gyakran jöttök Nyimbe? 

 - Ahogy csak tehetjük, kb. kéthavonta, de van, hogy sűrűbben is. Képesek vagyunk lejönni akár csak egy napra is... Nem na-

gyon járunk bulizni, inkább abból a pénzből, amit elvernénk egy este alatt, lejövünk ide. ...Aztán általában kitaláljuk, hogy csi-

náljunk valami okosat is, pl.: Süssünk egy hamburgert! :)  Zsófi zseniálisan főz, a hamburgerének még az uszodában is komoly 

hírértéke van... Egy-két napra sűrűn jövünk, az a nehezebb, hogy mondjuk 5-6 napot itt tudjunk lenni. 

- Szoktatok rövidebb túrákat is tenni a környéken? 

- Amikor lejövünk, a kedvencünk, bármelyik barátunk is van itt: felülünk szépen arra a kis kocsira és a traktorral megyünk a 

hegyekbe, az zseniális. Körbenézünk és azonnal megyünk fel. Tényleg poén: akik lejönnek, általában azért kőkemény városi 

emberek és akkor itt felülnek...megyünk a másfél méteres traktor-vájatokba, az utánfutó majdnem megelőzi a traktort... me-

gyünk vagy hárommal (ha nagy baj van, akkor leugrasz); de ők meg sápítoznak, hogy: Jaaj, mi lesz?!  No meg: vadvirágok, 

szeder, áfonyaszedés... a lányok folyton kiabálnak, hogy álljunk meg, és ilyen csokrokat gyártanak. A múltkor elmentünk addig  

a kastélyig, de bemenni nem tudtunk, csak kintről néztük meg. Nemsokára tervezzük a Kási vár meglátogatását is, hallottuk, 

hogy ez az egyik legépebb árpád-kori földvár maradvány itt van a közelben... amúgy is szeretem az ilyen középkori dolgokat. 

 - Mit szoktál még Nyimben csinálni? 

 - Hát, ha jövök ide, engem azért okosítanak, mert ugye "parasztgyerek vágja a vágást": 

Segítek én minden munkában, de nincsen szakszerű mozgásom, én csak nekiesek és eltúrok vagy hat tonna földet...S itt meg 

jöttek az öregek és magyarázták, hogy azt nem úgy kell. Így kell energiaveszteség nélkül ásni! ...Mindenki tanított mindenre. .. 

Ilyeneket szoktunk csinálni EB előtt... ;) Volt, hogy OB előtt két nappal segítettem a 30 kg-os hullámpalát feltenni a gerendate-

tőre. Toltam fel a fejem felett folyamatosan... Másnap meg így mentem  a versenyre... nem bírtam mozdítani  a karomat, úgy 

fájt. Ugye, verseny előtt alapból már rá vagyunk pihentetve... olyankor egy kicsi mozgás is izomlázat okoz. Azért megoldottam, 

nem vertek meg. 

Egyszer-kétszer voltunk a nyimi kocsmában is, ott is jól éreztük magunkat...  

- Régebben is jártál ide? 

- Igen, mindig jártunk ide. És itt, egyre több minden van, mindig. Falunapon is voltunk már, azt is szerettük.  

A barátaink is, mi is szeretünk itt lenni. 
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