
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Tiszteljük az elődöket, akik mertek tenni, magukért és a hazájukért! 

2021.október   www.nyim.hu  VI. évfolyam IX.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 

Tudni illik, hogy 

mi illik       2.oldal 

 

Four Bouns 

Quartet koncert               

2.oldal 

 

Pályázati 

hírek3.oldal        

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Ez+Az       4.oldal 

Rátai Jánosra 

emlékezünk 5.oldal 

Kedves Nyimi lakosok! 

1956 mind a mai napig bizonyos szempontokból megosztja a társadalmunkat. Vannak, akik 

kisajátítják, politikai céljaik alá rendelik a történelmi eseményeket és az azokról történő 

megemlékezéseket. Ezáltal kiüresítve azokat. Én nem tartozom azok közé, akiket 

meghurcoltak, ütlegeltek, a forradalom ideje alatt vagy az azt követő megtorlásban. Az sem 

vagyok, aki évekig börtönben raboskodott a meggyőződéséért, hitéért. Azok, közé sem 

tartozom, akiket állásaikból kirúgtak, a pályáról is eltiltottak. Mindezt igaz, forradalmi 

kiállásukért. De, ha a forradalmárok közé tartoztam volna, szomorú lennék azt látva, hogy 

az áldozatom ellenére nem egységes a nemzetünk. Nincsenek olyan ünnepeink, amik fölötte 

állnak az önös magán vagy politikai érdekeknek. 

Meggyőződésem, hogy a következő generációk tisztánlátása, biztosítja majd, hogy a 

Magyar Nemzeten belül lehet üzleti versenytársam vagy politikai ellenfelem, de mikor ki 

kell állni a nemzetünkért akkor össze kell zárni a sorokat és egységet kell alkotnunk. 

Földünkön, jelenleg élő több mint 7 milliárd emberből, Mi magyarok csak alig 

15milliónyian vagyunk. Ennek a maroknyi nemzetnek, akinek sok-sok néphez képest, jó 

adottságokkal és javakkal rendelkező, irigylésre méltó országa van. A ma élőknek a 

feladata, hogy ezt felismerje és vigyázzon az elődjeink, által ránk hagyott országra és 

nemzetre.  Nagy felelősség ez! 

Ráadásul, mindenki felelősége. Nem igaz, az a kifogás, hogy „mit számít, hogy én mit 

gondolok” Igen is számít. Feladatunk, a múltról és az elődökről tisztelettel megemlékezni és 

a múlt alapjait felhasználva, a magyar nemzet egésze számára kiszámítható jövőt építeni. 

Mi volt 56? 

Adott egy ország, ahol idegen fegyveresek vannak. Emberek, akik megelégelték a fekete 

autókat, amik elhurcolják az embereket. Mást akarnak! Újat, reménytelit! Mi különbség van 

forradalmár és csőcselék között? Hős és huligán között? Forradalom és ellen forradalom 

között? Nincs 100% ban vegytiszta forradalom. De ha a célja az, hogy legyen 

önrendelkezés és ne máshol mondják meg, itt Magyarországon mit kell gondolnunk 

magunkról, az életünkről. Akkor ez szerintem forradalom és nemest célt szolgál.  

A sok hallgatás után, még több idő, kutatás és egymás közötti párbeszéd kell, hogy helyére 

kerüljenek a dolgok. 

1848, 1956. Számunkra ezek az évek az önrendelkezés, az elnyomás alóli felszabadulás és a 

szabadságvágy, kifejeződését kell, hogy jelentsék.  

Tiszteljük az elődöket, akik mertek tenni, magukért és a hazájukért. 

 

    Pistár Péter polgármester 

 

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 

Tudni illik, hogy mi illik- Színházban 

 

 
A színházba érve első fontos momentum 

a kabátok levétele, elhelyezése. A 

kabátot a ruhatárban helyezzük el. 

Belépve a bejáraton, lesegítjük - férfi 

esetén a női kísérőnk, nő esetén: anya, 

nagynéni, barátnő kabátját, majd a 

sajátunkat is levesszük, és ezt követően 

a ruhatárban leadjuk. Az épület 

elhagyásakor mindezt fordítva tesszük: 

először a saját kabátunkat vesszük fel, 

majd amennyiben olyanokkal érkeztünk, 

akiknek nekünk kell segédkezni, 

felsegítjük a kísérő kabátját is. A 

nézőtérre ne vigyünk semmilyen rágcsát, 

cukrot. Tiszteljük meg figyelmünkkel a 

műsort. A helyünket úgy kell elfoglalni 

a már ülők között, hogy arccal feléjük 

fordulunk. Kicsit kellemetlen helyzet, de 

így kell. A mobiltelefonunkat a darab 

kezdete előtt kapcsoljuk ki, ugyanígy 

tegyünk a „pittyegős” óránkkal is, hogy 

semmi esetre se zavarjuk az előadást. 

 

Ha felmegy a függöny tilos beszélgetni! A 

felvonás végén illik tapsolni. Az előadás 

végén pedig igyekezzünk rendesen 

végigtapsolni a szereplőket, nekik ez a 

visszajelzés nagyon fontos. A ruhatárban 

türelmesen várjuk ki a sorunkat (ahogy az 

előadás előtt, a szünetben és a végén a 

mosdónál is), és ha előfordul, hogy 

korosodó hölgyet, vagy mozgásában 

korlátozott személyt látunk, kérés nélkül 

engedjük előre! 

 
 

 

Kedd esti kultúra bonbon... FalatNYIMuzsika 

 A Four Bones Quartet adott koncertet 10.26 -

án a Nyimi Kultúrházban. Kicsit óvatosan, 

érdeklődve, kíváncsian érkeztek a vendégek, 

hiszen nem mindennapi zenei élmény várt 

rájuk, ránk- négy harsona és dobok szólaltak 

meg a koncerten.  

A Four Bones Quartet 2003-ban alakult 

Zeneakadémiát végzett tagjai igazi 

elkötelezettjei különleges hangszerüknek.   

Hallhattunk klasszikus zenét, és könnyedebb 

hangzású latin amerikai dallamokat is. A 

zenekar fennállása óta megfordult a világ 

számos országában, Európa-szerte adnak 

teltházas koncerteket, kimagasló 

eseményeken képviselik nagy sikerrel 

Magyarországot- és immár hozzánk is 

ellátogattak, hogy egy piciny falu csöppnyi 

színpadán maroknyi közönséget 

szórakoztassanak.  

Utaztunk az időben és térben a zenéjük 

segítségével a középkortól napjainkig, 

Európától - Argentínáig.  

A koncertre a Köszönjük, Magyarország! 

program keretén belül kerülhetett sor. A 

program célja, hogy a pandémiás időszak 

elmúltával a hivatásos előadóművészek 

továbbra is aktív szereplői maradhassanak a 

kulturális életnek. Továbbá, hogy a program 

keretében megvalósuló produkciók által az 

újrainduló kulturális élet országszerte 

gyarapodhasson. A közönség pedig a 

tehetséges fiatal előadóművészekkel, illetve 

az ország neves előadóival egyaránt ingyenes 

újrainduló kulturális élet országszerte 

gyarapodhasson. A közönség pedig a 

tehetséges fiatal előadóművészekkel, illetve az 

ország neves előadóival egyaránt ingyenes 

feltételek mellett találkozhasson. 

 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy eljöttek 

hozzánk, és ennek a csodálatos zenei 

élmények részesei lehettünk.  

Reméljük, hogy lehet még folytatás, és ismét 

ellátogatnak hozzánk.  

 

Köszönjük Magyarország! Köszönjük Four 

Bones Quartet! 

 

 
 

Forrás: Görög Ibolya- Viselkedéskultúra …(és 

egy kis protokoll) c. könyv 

 

 

Férfinapi 

bált  

rendez a Nyimi 

Hagyományőrző 

és Kulturális 

Egyesület. 

Köszöntsük 

együtt a férfiakat 

a nemzetközi 

férfinap 

alkalmából. 

Legyenek 

fiatalok vagy 

idősebbek, 

legyenek 

szinglik, vagy 

férjek, apák, 

vagy nagyapák, 

jó hogy vannak 

nekünk! 

A bál 

2021.11.13-án a 

Kultúrházban 

lesz, 19.00 órai 

kezdettel. 
Az est folyamán 

meglepetés 

műsorral  

szolgálunk, 

finom vacsorát 

tálalunk, majd 

mindezek után 

kezdődő bálban 

a talpalávalót a 

Chameleon 

zenekar 

biztosítja.  

Már csak a 

táncos cipőkre 

lesz szükség. 

Szóljon ez az 

este Róluk! 

Koccintsunk 

rájuk! 

 

 

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 

 

 
 

 

Újraindítjuk a közösségi-kulturális életet Nyimben 

 

 

 
A Magyar falu programban pályázott a Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

„Kulturális közösségi élet újraindítása” címen. A benyújtott pályázatunk sikeres lett, így a 

Magyar Kormánynak köszönhetően a FCA-KP-1-2021/4-001041 Pályázati azonosító számon 

kétmillió forint támogatásra lettünk jogosultak. 
Pályázatunk célja, hogy lehetőséget nyújtson Nyim valamennyi lakosának arra, hogy minőségi 

kulturális programokon vehessenek részt, hogy az évről évre megszervezett programokra olyan 

előadókat, fellépőket tudjunk meghívni, amire saját erőből sajnos nem lenne lehetőségünk.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a pályázati támogatás révén ezek a zenei a programok- 

koncertek ingyenesek lesz a nyimi lakosok számára.   

Nagy öröm ez számunkra, hiszen még soha ilyen jellegű támogatásban nem volt részünk, 

soha ilyen segítséget nem kaptunk ez idáig.  

A pályázat keretében négy programunkhoz kapcsolódóan lesznek kiemelkedő zenei 

produkciók.  

Terveink szerint az első Magyar Falu Programmal megvalósuló esemény 2022. május 27.-én 

pénteken a fiatalok körében igen népszerű KÁVÉSZÜNET zenekar élő zenei koncertje lesz. A 

Zenekar versek megzenésítésével találta el a hallgatóság szívét. Ígéretes program lesz.  

A második zenei élményben a gyermeknapon 2022.május 28.-án lehet részünk az 

ARANYKAPU zenekar szereplésével.  

Június 25.-én egy „ZENEI KAVALKÁD” elnevezésű zenés délutánt tartunk, ahol koncertet 

adnak Pécsről a Pannongrass zenekar, Siófokról az Egerszegi Akusztik Band, és sztárfellépő 

KORMORÁN együttes lesz. A programot Utcabállal zárjuk, ahol a Chamelon zenekar 

gondoskodik a hangulatról.  

Az utolsó zenei programunk a Falunaphoz kapcsolódik, ahol a délutáni élőzenés nagykoncertet 

reményeink szerint a ROY ÉS ÁDÁM zenekar adja.  

Nagyon reméljük, hogy mindenki talál majd kedvére való programot, és együtt a falu apraja -

nagyja egy programokban gazdagabb évet zárhatunk majd 2022.-ben.  

Köszönjük a Magyar Kormány támogatását!  

 
 

 

 

 

Receptajánló- 

Halloween 

muffin- 

amerikai 

sütemény 
Hozzávalók: 

4 db tojás 

2 ek. nádcukor 

1 csomag sütőpor 

4evőkanál liszt 

fekete ételfesték 

4dl cukrászhab 

1dl meggylé 

gumicukorpók 

Elkészítés 

A tojások fehérjét a 

cukorral kemény 

habbá verjük. Ezután 

hozzáadjuk a tojások 

sárgáját és 

habverővel alacsony 

fokozaton 

hozzádolgozzuk a 

felvert fehérjéhez. 

Ehhez a masszához 

hozzáadjuk a 

sütőport és 

hozzákanalazzuk a 

lisztet, majd 

habverővel 

elkeverve, pár csepp 

fekete ételfestékkel 

színezzük. 

A kész masszát 

muffin formákba 

töltjük, és 180 fokra 

előmelegített 

sütőben kb. 20 perc 

alatt készre sütjük. 

Ezután kihűtjük és 

kifordítjuk a 

formákból. A tejszínt 

egy mélyebb 

edénybe öntjük és 

habverővel felverjük. 

Óvatosan 

hozzáöntjük a 

meggylevet és a 

habverő alacsony 

fokozatán 

eldolgozzuk a 

habban. A meggyes 

habot a muffinok 

tetejére nyomjuk 

habzsákkal, majd 

gumicukorpókokkal 

díszítjük azokat. 

 
 

Jó étvágyat 

kívánunk! 

 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojas
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/nadcukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sutopor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fekete-etelfestek
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cukraszhab
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/meggyle
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/gumicukorpok
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Református hírek: 
 október 31-én, a 

reformáció 

vasárnapján 

úrvacsorai 

közösségben 

részesülhetünk az 

istentiszteleten.  

~ az újborért – s nem 

mellesleg a 

reformációért – 

október 31-én adunk 

hálát, istentiszteletünk 

keretében. (Kérjük és 

hálásan köszönjük az 

úrvacsorai jegyek 

felajánlását!) 

~ közeleg az 

elhunytak 

emléknapja.  

október 31-én, a 

reformáció 

emléknapján közös 

tiszteletadásra 

gyűlünk össze 

tisztelegni szeretteink 

emléke előtt az 

alábbiak szerint: 

15:00-kor a ságvári 

temetőben 

(lelkészsíroknál), 

16:00-kor pedig a 

kiliti temetőben (dr. 

Nagy István, néhai 

lelkipásztorunk 

sírjánál) várjuk a 

testvéreket, hogy ott 

az örökkévalóságról 

elmélkedjünk! 

 

 

 

Emlékezzünk 

elhunyt 

szeretteinkre 

 
 

 
 

 

A szépkorú falubelieket köszöntöttük 

Új rózsákat ültettek a szülők a Gyermekpark – Rózsakertbe 
A Nyimi Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület által létrehozott Gyermekpark rózsái új 

tövekkel bővültek az elmúlt héten. A szervezet 2007-ben létesítette a Gyermekparkot, 

melynek fő célkitűzése az volt, hogy minden nyimi gyermeknek a születését követően új, a 

gyermek nevét jelölő tábla és egy rózsatő kerüljön a kertbe. Ez a kezdeményezés azt az 

üzenetet hordozza magában, hogy milyen fontos és örömteli esemény, amikor új kis lakókkal 

bővül a település, hiszen a gyarapodás a falu jövőjének záloga. A 2021. október 23-án 

elültetett 17 rózsatőből 16 tövet az elmúlt 10 évben született gyermekeknek ültették a szülők, 

így elmondhatjuk, hogy szerencsére szép számmal születtek gyermekek az elmúlt időszakban, 

és reméljük, hogy ez a tendencia a további években is folytatódik. Kajdi Tiborné, az egyesület 

vezetője elmondta, hogy egy pályázatnak köszönhetően a park nemcsak bővül, hanem meg is 

újul majd, a régi rózsatövek is új névtáblácskákat kapnak, hogy még igényesebb és időtálóbb 

 
 
 

legyen. A parkba padok is kerülnek, így a 

falu egyik látványos színfoltja lesz a Dózsa 

György utca előtti kis terület.  

Az elnök asszony a szülők felé is 

megfogalmazott egy kérést, miszerint 

rendszeresen látogassák, gondozzák az 

elültetett rózsákat, hiszen a park így tud 

majd szép, látványos maradni, amire a 

későbbiek során is büszkék lehetnek a 

település lakói. 
 

Idősek világnapja alkalmából köszöntöttük október 09-én a faluban élő valamennyi 

szépkorú lakosunkat. Mindazokat, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják 

maguk mögött. Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről, szeretetükről 

szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, szeretetüket és annak kifejezését. 

Kinyilvánítjuk, nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok 

élettapasztalatra, arra a bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amivel csakis ők 

rendelkeznek. 

Feladatunk, lehetővé tenni számukra az időskorhoz méltó életet. Támaszt nyújtani, 

vigyázni rájuk, segíteni őket, hogy örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem 

hagyjuk magukra őket, mert fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink 

mosolya és gondoskodása rengeteg erőt ad nekünk.  

Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. 
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Rátai Jánosra emlékezünk 

Rátai János 1944. május 19.-2021. augusztus 23 

Rátai János 1944 május 19- én Úgynevezett háborús gyerekként született Rátai Dénes, a Nemzeti Színház 

nyugalmazott rendezője és Erdélyi Olga háztartásbeli nyolcadik, utolsó gyermekekén Kecskeméten.  

Gyerekszobájának az Izsák és Soltszentimre közti tanyavilág homokbuckáit, a háború utáni lágymányosi grundot, a 

külső hetedik kerületi Csikágó utcáit, életművének négy gyermek felnevelését tekinti. Önellátó kenyérkeresővé 

tizennégy éves korában vált, lovászgyerekként, az akkori Lósport Vállalatnál; volt ügetőhajtó, riporter a Pesti Turf c. 

lóversenyszaklapnál, munkatárs a hetente több mint egymillió-kétszázezer példányban megjelenő Rádió- és 

Televízióújságnál, dramaturg és szerkesztő a Magyar Televíziónál. Rádiós és televíziós munkáját többször nívódíjjal, 

fesztiváldíjjal jutalmazták. Idők során lótenyésztő szakmunkás és érettségi bizonyítványa mellé újságíró, valamint az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát szerzett. 

Költőként Amnézia című, makáma formában írt spirituális teremtésmítoszát jegyzi első helyen, de kalandvágyból, egy 

nagylemez erejéig, írt dalszövegeket is, az Apostol együttesnek. Ars poeticája: „Első az élet, s csak aztán az ő 

tükrözése”. Ebben a szellemiségben fogantak eddig megjelent kötetei: A szellem kalandjai, A kannibalizmus 

kultúrtörténete és az előző kettőt összegző, kiteljesítő műve, Az almafa törvénye is. Mindhárom könyv hátterében, 

más- és máshonnan közelítve, a kollektív öntudat–önismeret–önbecsülés kérdésegyüttese áll, vagyis, hogy közös 

boldogulásunkhoz mi mindent kell elkerülhetetlenül újragondolnunk, újjáépítenünk kultúránkban, visszamenve akár a 

beláthatatlan kezdetekig.  

 2021 szeptember 28-án családja, barátai búcsúztak tőle Budapesten a Farkasréti temetőben.  

Hírlevelünk egyik számában írta az alábbiakat, amiből kiérezhető Nyim iránti rajongása és  

szeretete. 

„Van nekünk egy meseszép völgykatlanunk! 

Alig tizenöt kilométerre a zsivajgó siófoki Balaton-parttól a somogyi dombok ölelésében, 

ahova fészket rakott a falunk úgy kilencszáz évvel ezelőtt, mintha egy teljesen másik világba  

érkezne az ember. Általában az ilyen megbújó kis településre, ahonnan nincs tovább út, és  

„ahonnan a drótostót is visszafordul”, azt szokták mondani, zsákfalu. Mi azt mondjuk: Ez a 

mosoly völgye. Alighanem igazuk lehet azoknak, akik szerint a táj, a földrajzi fekvés megadja  

a  hely szellemét.  

Bárkinek, aki a 65-ös útról Ságvárnál lefordulva a Nyimi-patak kőhídja után szembe találkozik  

a falu látképével, az első szava ez lesz: Milyen barátságos! 

Valóban olyan, mint egy kis madárfészek a lankák védelmében. Még az utcái sem szikár halszálkákat mintáznak a 

főutca két oldalán sorakozva ahogy az oly sok helyen meg-esik, hanem inkább egy bokor ága-bogát, tele élettel, 

derűvel. 

Van nekünk civil szervezetünk hat is.(Nyim Községért Alapítvány, Nyimi Faluszépítő és Környezetvédő Közhasznú 

egyesület, Hagyományőrző és Kulturális egyesület, Polgárőr egyesület, Ifjúsági egyesület, Nyimi Lovas- és Kutyás 

Terápiás Közhasznú Egyesület), van nekünk sok ápolni-, félteni-, őrizni-, mutatnivalónk: itt található a határban 

például száz esztendejével, a Patkó Bandi-fája; van nekünk földvár emlékünk Árpád korából, van nekünk templomunk 

is kettő, egyik takaros új, református, másik becses régi barokk, katolikus; vannak emlékműveink a világháborúk és 

ötvenhat vértanúinak; van faluházunk, művelődési házunk, vadászházunk, musztáng ranchunk, játszóterünk 

kicsiknek, focipályánk nagyoknak, lovas-kutyás udvarunk kicsiknek és nagyoknak; és persze vannak visszatérő 

rendezvényeink is szép számban, szóval van nekünk sok mindenünk, felsorolni sem igen lehet, ami munkát, feladatot, 

törődést ad egy 318 lelket számláló falu lakóinak, de ahogy polgármesterünk mond-ja, (mert van nekünk Pistár 

Péterünk is): 

Olykor-olykor az sem árt, ha csupán a tiszta örömért jövünk össze, mert jó együtt lenni a mosoly völgyében. 

Van nekünk gondunk-bajunk is bőven. 

Ha valakik, hát a somogyiak tudják, mit jelent az, keményen megküzdeni a minden-napokért. A Nyimiek sem 

különbek. De nekik a hely szelleme adott valami mást is. Minden idelátogató tanúsíthat-ja: a kemény emberek arcán 

a legszebb a mosoly. 

Van nekünk egy rózsakertünk a Nyimi-patak partján. 2007 óta minden újszülött baba kap itt egy rózsafát, az nekik nő 

nagyra. Ők meg nekünk. Aztán majd megöregszenek, és mesélnek. Lesz mit. 

Van nekünk egy Csákné Vera néni 86 éves, a falu legidősebb embere. 

Egy hónap múlva vele találkozunk közelebbről.       Rátai János írása” 

Isten veled, János! 
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