
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Kedves Nyimiek! 

Lassan eltelik a 2020-as év, ami sok szempontból rendhagyó volt. Az év elején, a részben új 

összetételű képviselő-testülettel, nagy reményekkel indultunk az új esztendőnek. Terveztük a 

programokat, átgondoltuk az előttünk álló fejlesztési projekteket és az azok végrehajtásához 

szükséges anyagi és egyéb erőforrásokat. 
Már januárban látszott, hogy nem lesz egy könnyű évünk, de mint tudjuk „magunkért mi tehetünk 

a legtöbbet” ezért bízva a település lakóiban és magunkban, eltökélten, bizakodva készültünk a 

megvalósításokra.  

Folytattuk a közmunkaprogramot, februárban megrendeztük a hagyományos farsangi felvonulást, 

majd márciusban a fergeteges nőnapi bált és görög gasztro- és táncestet követően a programjaink 

szinte teljesen leálltak a mindenki előtt ismert okok miatt.  

A COVID-19 járvány elterjedt a világban és elérte hazánkat, és hatásai Nyimet is, gyökeresen 

felforgatva az életünket.  

Tavasszal még nem igazán tudtuk, hogy mi is ez, mit okoz, és hogyan kerülhetjük el a nagyobb 

bajt. Eleinte, kissé szkeptikusan hozzáállva dologhoz mára már kiderült, hogy ha nem vigyázunk, 

komoly következményi is lehetnek. Ahhoz hozzászokni nehezen lehet, hogy még a 

családtagjainkkal is távolságtartónak kell lennünk. Így reméljük, hogy hamarosan meglesz az 

ellenszer és visszatérhet minden a rendes kerékvágásba, bár már semmi nem lesz olyan, mint 

azelőtt. 

A fentebb leírtak tükrében egy, az idei húsvéti ünnepekhez hasonló rendhagyó karácsony vár ránk. 

Ennek az időszaknak az adventben elcsendesülő, mégis izgalmas várakozással teli karácsony 

várása ma mást jelent, mint az elmúlt években.  

Kérek mindenkit, hogy ne feledkezzen el, a jelen helyzetben sem a legfontosabb dologról, az 

egymásra figyelésről.  Az emberi kapcsolataink és életünk sarokpontja kell, hogy legyen 

családunkkal, rokonainkkal, barátaink vagy szomszédjainkkal való kapcsolatunk.  

A figyelem, a szeretet és az emlékezet az, ami sokkal tovább tart, és elkísér még halálunk után is. 

Minden más elporlad és semmivé lesz.  

Tehát a jelenlegi helyzetben nagyon fontos az a beszélgetés, telefonhívás, vagy az együtt töltött 

egymásra figyelő prémium idő. 

Áldott, Békés Karácsonyt és jó egészségben eltöltött Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek! 
 

     Barátsággal:  Pistár Péter polgármester 

 
 

2020. december       www.nyim.hu  V. évfolyam XI.szám 

Kedves 

Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének 

soron következő 

számát 

olvashatja. 

Hagyomány-

teremtő céllal 

hoztunk létre 

kiadványunkat, 

célunk, hogy a 

község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, 

civil szervezetek 

tevékenységét, 

valamint a 

programokat 

havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal. 

Kellemes 

időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

 

Pistár Péter  

Polgármester 

 

A tartalomból 

 

Elkészült a 

Sportpark   2.oldal 

Újabb színfolt a    

falu szívében  

2.oldal 

Környezetvédelem 

karácsonykor is  

3.oldal 

Születésnapi 

köszöntések  

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

Nyimben járt a 

Mikulás      4.oldal 

 

Mutassuk meg magunkat! 
 

Az elmúlt években a Nemzeti Regatta alkalmával megmutattuk, hogy mekkora erő lakozik kis 

közösségünkben, megmutattuk, hogy nem ismerünk akadályokat, és azt, hogy tudunk közös 

célokért dolgozni.  

Sokan megismerhették településünk nevét, amire méltán lehetünk büszkék.  

Most mutassuk meg magunkat, mutassuk meg falunkat ország-világ számára, egy olyan verseny 

keretében, ami tovább növelheti jó hírünket.  

Ezúttal sem kell más, mint összefogás, egymás segítése és a szülőfalunk szeretete.  

Szépítsük házainkat, kertjeinket, közterületeinket, mutassuk meg hogy milyen ötleteink vannak, 

hogy saját kezünkkel milyen nagyszerű dolgokat tudunk alkotni közösen.  

A Virágos Magyarország kezdeményezés 1994-ben indult útjára, és évről évre egyre több település 

vesz részt a megmérettetésben.  

Az elmúlt évek alapján elmondható, hogy készen állunk rá, hogy megmérettessük magunkat ezen a 

téren is.  

Biztos vagyok benne, hogy nem fogunk alul maradni!  

A program részleteit hamarosan bővebben is megismerheti mindenki itt a Hírlevélben és a 

facebook oldalunkon is.  

 

 

http://www.nyim.hu/
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LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

A jelzett napon 8.00-16.00. óra 

A szabadtéri sportok szerelmeseinek: elkészült a Sportpark 
 Ahogy korábban már hírt adtunk róla, hogy a 

Magyar Falu Program sportparkok építése 

alprogram keretében a településünk 

eredményesen pályázott, „A” típusú 

sportparkot sikerült elnyernünk.  A Nemzeti 

Szabadidős - Egészség Sportpark Program 

célja, hogy olyan létesítményeket biztosítson, 

melyek ingyenesen, bárki számára, helyben 

állnak rendelkezésre. A sportparkoknak 4 

típusa lehetséges: a 4 típus mindegyike eltérő 

nagyságú, különböző számú sporteszközök 

kerülnek rajtuk felépítésre, illetve különböző 

gyakorlatok elvégzésére alkalmasak a 

telepített eszközök. Közös bennünk 

ugyanakkor, hogy valamennyi gumi alapzattal 

épül. Az „A” típusú sportpark kb. 40 m2 

alapterületű, minimálisan 5 eszköz kerül rá 

telepítésre, amelyek tolódzkodásra, 

húzódzkodásra, has és hátizom erősítő 

gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra 

alkalmasak. Az elkészült létesítmény 

mindenben megfelel ezeknek a 

kritériumoknak, masszív, időtálló eszközök 

kerültek kitelepítésre. A park hivatalos 

átadásáról egyelőre nincs pontos információ. 

Mindezek mellett kérjük lakosainkat, hogy jó 

gazda módjára vegyék birtokba, hogy a 

sportpark a későbbiekben akár még 

gyerekeink, unokáink rendelkezésére is 

állhasson.  

Mindenkinek jó sportolást kívánunk! Használják 

egészséggel! 

 

 
 

Új színfolt a falu szívében 
 A koronavírus járvány ellenére a fejlesztések 

ebben az évben sem álltak le. Mindezek közül a 

legbüszkébbek mégis azokra a létesítményekre 

lehetünk, amelyek összefogás által, szorgos 

kezek közreműködésével születnek. Ilyen a 

nemrég elkészült szaletli is, mely a Ligetben 

foglalta el méltó helyét, hogy a későbbiekben 

számos közösségi programnak biztosítson teret. 

A több, mint 1 millió értékű beruházás 

elindulását a Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesületnek köszönhetjük, hiszen az 

egyesület 500 000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyert a MOL Zöldövezet programban, 

amelyet erre a célra kívánt fordítani. 

  
 

 

 

A támogatás mellett az önerő jelentős részét 

szintén az egyesület biztosította, melyhez 

Nyim Község Önkormányzata is 

hozzájárult. A faanyag előkezelését 

közösségi munkában valósítottuk meg. A 

szaletli összeállítását Palcsó Péter, és az 

általa vezetett PP Asztalos Kft. vállalta 

magára.  

Ezúton köszönjük a Nyimi Hagyományőrző 

és Kulturális Egyesületnek és minden 

magánszemélynek, aki munkájával 

hozzájárult kis településünk újabb 

színfoltjának létrejöttéhez. 
 

Mivel tehetjük 

színesebbé az 

ünnepi asztalt? 

Egy-két érdekes 

tipp:  

Mézben eltett 

galagonya, 

kökény– már egy 

kanálnyi is 

gyógyító hatású. 

Chilis - brokkoli, 

sárgarépával, 2%-

os sós felöntőlében 

Fűszerek: 

fokhagyma, fekete 

bors, szegfűbors. 

 Lilakáposzta 2% 

szárazon csak 

babérral és 

köménnyel – a 

dinsztelt káposzta 

helyett. 

2%-os száraz 

sózással készült 

káposzta egy 

közepes édes 

almával és aszalt 

datolya szilvával. 

Saját levével 

felöntve, 

leszorítónak 

mángold vagy 

sárgarépa.  Az 

üveg aljára egy 

kevés bors, boróka, 

babérlevél, chili 

paprika. 

Káposzta 

csipkebogyóval és 

sárgarépával. 

Eddig fermentált 

káposzták közül ez 

a legfinomabb. 

Természetesen 

mind finom, de ez 

különösen! 

Jó étvágyat 

kívánunk! 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
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, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 

 

 
 

 

Karácsonyi ajándékcsomagolás, gondolva a környezetre 
 
 

Hozzávalók: (20 cm-es tortaformához) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészítés: A máktortához a tojásokat szétválasztjuk. A 

sárgájához adjuk a porcukrot, robotgépben fehéredésig 

keverjük. Hozzáadjuk az olajat és a darált mákot, és a 

citrom reszelt héját, teljesen simára keverjük. A fehérjét 

közepesen kemény habbá verjük a sóval. Először a hab 

harmadát gyors, határozott mozdulatokkal a mákos 

masszához keverjük, az így fellazított masszához lazán 

keverjük hozzá a hab többi részét. A habcsókhoz felverjük 

a tojásfehérjét és kanalanként adagolva hozzákeverjük a 

porcukrot. Végül 5 percig hagyjuk dolgozni a robotgépet, 

hogy fényes, sűrű habot kapjunk. A mákos masszát 

elosztjuk két tapadásmentes sütőformába, majd óvatosan 

rákenjük a habcsóknak felvert kettéosztott fehérje habot, 

valamint 2 ek. egész mákot – amit előzőleg száraz 

serpenyőben megpirítunk. 170 fokra előmelegített sütőben 

35-40 percig sütjük, amíg a habcsók teteje ropogósra sül 

(belül puha marad) és a mákos tészta átsül. A sütőből 

kivéve hagyjuk tejesen kihűlni mindkét réteget, majd 

kivesszük a formából és összeállítjuk a tortát. Míg sül a 

tészta, addig elkészíthetjük a meggyszószt. 25 dkg 

fagyasztott meggyet felolvasztunk, a levével együtt - amit 

engedett, és annyi cukorral, hogy ne legyen nagyon savanyú 

felforraljuk.  A cukor mennyiségénél vegyük figyelembe, 

hogy a habcsók a tészta tetején nagyon édes lesz.  Végül 2 

ek. étkezési keményítővel besűrítjük. A tejszínhabot egy 

kevés porcukorral és a vaníliával kemény habbá verjük. Az 

egyik tortalapot tortatálra tesszük úgy, hogy a habcsók réteg 

legyen felül. Megkenjük a tejszínhabbal, rácsurgatjuk a 

meggyszószt a darabos meggyekkel, majd rátesszük a 

másik tortalapot, szintén a habcsókkal felfelé.  

 A karácsonyi ajándékozás idején rengeteg 

hulladék keletkezik a csomagolás miatt, terhelve a 

környezetet. Ha magáról a csomagolásról nem is 

szeretnénk lemondani, lehet rajta zöldíteni. 

Az ajándék csomagolás funkciója igen rövid életű. 

Mindössze addig tölti be, míg találkozván az 

ajándékozottal oda nem adjuk az ajándékot. Ha 

belegondolunk ezért a pár percért elég nagy 

pazarlás becsomagolni az ajándékokat. A 

legzöldebb nyilván az lenne, ha nem is 

csomagolnánk… 

(Vagy még ennél is zöldebb, ha nem is 

ajándékoznánk, de azt gondolom, hogy ha az 

ember olyanokat ajándékoz meg, akikhez valóban 

közel áll és ismeri őket, akkor nem nehéz őket 

olyan ajándékkal meglepni, ami valóban örömet 

szerez, van értelme és nem csak egy újabb kacat, 

ami végül a szemétben köt ki.) 

Őszintén szólva, én nem tudnék a csomagolásról 

lemondani, szeretem “felöltöztetni” az 

ajándékokat, számomra az ünnepi készülődés 

része, viszont kompromisszumképes vagyok! 

Gondolom, ezzel nem vagyok egyedül.  

Néhány környezetbarát tipp: Meg lehet úszni a 

csomagolóanyagot, ha például valamelyik ajándék 

textília (asztalterítő, konyharuha, sál stb.) és ebbe 

csomagoljuk a többit, vagy egyszerűen textildarabba 

szalaggal átkötve. 

Receptajánló- a világ legjobb tortája 
 

 
 

 

…” 

 

 

Érdemes mindig eltenni az ajándéktasakokat és a 

szép állapotú csomagolópapírokat, amikben mi 

kapjuk a meglepetést, így újra használhatjuk 

őket. 

A menthetetlen csomagolókat gyűjtsük 

szelektíven! 

Kerüljük a műanyagalap-anyagú fémes fényű 

csomagolókat, válasszunk inkább papírt! Ha 

szelektívbe kerül könnyen újrahasznosítható, ha 

esetleg nem oda, akkor legalább hamar lebomlik. 

 

A papírcsomagolók közül a natúr 

csomagolópapír a lehető legzöldebb választás. 

Ragasztó, ragasztószalag helyett használjunk 

természetes alapanyagú kötözőt. 

 

A mintás csomagolópapíroknak egyrészt már az 

előállításuk nagyobb környezetterheléssel jár a 

fehérítés és festés miatt, mint a natúr papíré. 

Másrészt az újrahasznosítás során is hátrányt 

jelent a színes minta környezeti szempontból, a 

festékmentesítés vegyszereket igényel. A 

ragasztóanyagok szintén nehezítik az 

újrahasznosítás folyamatát. 
 

 

 

forrás: https://zoldneklennijo.hu/karacsonyi-ajandek-

csomagolas-gondolva-a-kornyezetre/ 

 

 

 

 

 A máktortához: 

6 tojás, 

szétválasztva 

18 dkg porcukor 

1,2 dl étolaj 

18 dkg darált mák 

1 csipet só 

1 citrom frissen 

reszelt héja 

A habcsókhoz: 

4 tojásfehérje 

15 dkg porcukor 

A töltelékhez: 

2 dl habtejszín 

3 ek porcukor 

1/2 vanília kikapart 

magja 

2 ek egész mák 

Két egyforma 

tortaforma kell 

hozzá, bár én tavaly 

egy nagy 

gáztepsiben 

készítettem és úgy 

vágtam ketté a 

tésztát és raktam 

egymásra. 

A meggyszószhoz: 

25 dkg fagyasztott meggy 

ízlés szerint kristálycukor 

2 ek. Étkezési keményítő 

 

Születésnapi 

köszöntő 

 

Szabó 

Józsefnét 

 80. 

születésnapja 

alkalmából 
szeretettel 

köszöntjük! 

Egészségben, 

szeretetben, 

békességben 

eltöltött további 

éveket 

kívánunk! 

 

 

Palcsó 

Szabinát 

nagyon sok 

szeretettel 

köszöntjük  

18. 

születésnapja 

alkalmából! 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://zoldneklennijo.hu/karacsonyi-ajandek-csomagolas-gondolva-a-kornyezetre/
https://zoldneklennijo.hu/karacsonyi-ajandek-csomagolas-gondolva-a-kornyezetre/
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A Mikulást a vírus sem 

tántorította el 

Ebben az évben minden 

kicsit más, hiszen a 

vírushelyzet miatt 

korlátozottak a 

lehetőségeink. Ennek 

ellenére nagyon 

szerettünk volna örömet 

okozni a nyimi 

gyerekeknek, ezért 

megkértük a Mikulást, 

hogy most menjen 

házhoz (természetesen a 

jelenlegi korlátozásokat 

betartva), és vigye el a 

csomagokat azoknak a 

kisgyerekeknek, 

akiknek a szülei ezt 

kérik.  A gyerkőcök 

nagy örömmel fogadták 

a nagyszakállút, a 

bátrabbak néhány szót 

még válthattak is vele, 

természetesen a 

szükséges távolság 

megtartásával. Mikulás 

bácsit is nagy boldogság 

töltötte el a csillogó 

tekinteteket látva. Idén 

34 kisgyermek vehetett 

tőle át ajándékot. Nyim 

Község Önkormányzata 

idén is hozzájárult – a 

szülők mellett – hogy 

több finomság 

kerülhessen a 

csomagokba. Ezúton 

köszönjük a bátor 

Télapónak és 

segédjének a 

közreműködést, a 

szülőknek, hogy 

gyermekeiknek 

biztosították a 

lehetőséget, és 

köszönetünket fejezzük 

ki a támogatásért Nyim 

Község 
Önkormányzatának is. 

  
 

 
 

 

 

 

 

Az ünnepi katolikus szentmise Nyimben  

2020. december 26. 9:00 órakor kezdődik. 

 

Amikor 2019. év végén emeltük poharainkat egy jobb, szebb, egészségesebb újévre, nem 

gondoltuk, hogy csupán néhány hónap, és gyökerestől megváltozik az életünk.  

Az addig oly távolinak tűnő kínai város nevét szinte egyszerre ismerte meg a világ, a maszkviselés, 

távolságtartás, a megszokott napi rutintól való elszakadás egy csapásra költözött be a 

mindennapjainkba. 

A korábbi üdvözlési formák tiltott dolgokká váltak, nem ölelhetünk meg egy barátot, szüleinket, 

nagyszüleinket, vagy épp az unokákat. Pedig az ölelés a csecsemők, kisgyermekek testi-lelki 

fejlődését segíti elő. Ha felnőttként érintést, simogatást kapunk, az is stressz csökkentő hatású.   

Sokan gondolják úgy, a 2020. esztendő után semmi nem lesz már olyan, mint rég volt. Valóban, 

közel egy év telt el az új ritmusban, melyhez van, aki könnyen, mások nehezebben tudnak 

alkalmazkodni. 

Ha azonban egy kicsit mindannyian befelé fordulunk, és átgondoljuk mit adott nekünk ez az év, rá 

kell jönnünk, hogy nagyon sok tapasztalatot. 

Megtanultuk értékelni azokat a dolgokat, ami eddig természetes volt. A használati tárgyak 

kezdenek leértékelődni, míg az emberi kapcsolataink fel. Hiányoznak a rég nem látott rokonok, 

barátok. Ha végre együtt lehetünk, minőségi percekre törekszünk szeretteink körében.  

A tavaszi korlátozások alkalmával a természet közelsége prioritást kapott, azok is kimozdultak a 

szabadba, akik korábban mindenhova autóval jártak.  

Rájöttünk, hogy vannak pótolható, és pótolhatatlan dolgok. Az élmények határozottan ez utóbbiak 

közé sorolhatók.  Most már biztosan tudjuk, nem a drága ajándékok sokasága jelenti a legszebb 

ünnep értelmét, hanem a szándék, hogy önmagunktól önzetlenül mit adhatunk.  
Kívánjuk, hogy a karácsonyi ünnepvárás során megértésre és összefogásra, bensőséges 

kapcsolatokra épülő családi békére leljenek.  

A szeretet, tisztelet, megbecsülés lengje be házaikat, és az elkövetkező esztendőben se legyen 

helye haragnak és sértődöttségnek életükben!  

 

Ezúton köszönjük meg Olvasóink egész  

éves hűségét hírlevelünk iránt! Szeretetben,  

sikerekben, gazdagságban  

BOLDOG ÚJ ÉVET Kívánunk! 

Nyimi Hírlevél Szerkesztősége 
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