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NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

2022.május  www.nyim.hu    VII. évfolyam IV.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 

Ép testben ép lélek 

                      2.oldal 

Gyereknapi 

programajánló 

     2.oldal 

Virágos Nyim 

3.oldal          3.oldal 

Receptajánló       

Megnyílt a Somi 

Képtár 

     3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

Kávészünet koncert 

    4.oldal 

Jótett helyébe jót (ne) várj?  

Tisztelt Nyimi Lakosok! 

Mindennapi életünkben kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy például a szomszédtól kérünk 

kölcsön egy szerszámot, amit visszaadunk, és ha Ő kér tőlünk, a segítségét viszonozva mi is 

kölcsönadjuk a sajátunkat. Ezt hívják segítőkészségnek, emberbaráti szeretetnek, jó szomszédi 

viszonynak. Remélem, Nyimben sokan vannak ilyen kapcsolatban egymással.  

Az előzőekben említett dolgok a VISZONOSSÁG elvén működnek. Vagyis, hisszük, hogy ha 

segítünk a másiknak, akkor joggal várhatjuk el, hogy azt viszonozza felénk. Amennyiben ez 

nem így történik, akkor joggal vagyunk csalódottak. 

Az elmúlt években a képviselő-testülettel sokat dolgoztunk azon, hogy településünk 

gyarapodjon, fejlődjön.  Fejlesztéseket készítettünk elő, valósítottunk meg.  De nem csak a 

fizikai fejlődést tartottuk szem előtt, hanem kivételesen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a 

településen élő kisebb- nagyobb mértékben rászorulóknak segítséget tudjunk nyújtani. A 

FALUKÖZÖSSÉG nevében támogassuk a tartósan vagy pillanatnyilag bajba kerülőket. Szem 

előtt tartottuk, hogy a szociális támogatási rendszer minél szélesebb körben igénybe vehető 

legyen, könnyítve ezzel a Nyimben élők életét.  

Az elmúlt két év a koronavírus járvány miatt mindenkinek a befelé fordulás időszaka volt. Most 

viszont, hogy újra lehetnek közösségi programok, hogy újra tehetünk a közösségünkért, a 

falunkért, az első adandó alkalommal nagyot csalódtunk. Őszintén szólva ezt a falu közössége 

nevében is kijelenthetem. Csalódottak vagyunk azért, mert akkor, amikor a közösségnek, 

Nyimnek lett volna szüksége segítségre, odaadásra falutakarítás alkalmával, a támogatottak, 

segítséget kérők közül nagyon kevesek jöttek el a hívásra.  

Természetesen, akinek inge vegye magára!  

Aki viszont vette a fáradságot és az időjárás miatt áprilisiban elnapolt közös munkában velünk 

tartott, bátran mondhatjuk, hogy eseménydús napban volt része. Az eligazítást és a Faluszépítő 

Egyesületnek köszönhető közös reggelit követően a szemétszedés mellett sor került a 

központban lévő padok újrafestésére, a Kultúrház épületének hátsó oldalán az esővíz-elvezető 

csatorna felújítására, rendbetételére. A Rózsa park és az emlékmű melletti ágyások, valamint a 

játszótéri homok gyommentesítését is sikerült elvégezni. A hivatali udvarban is megtörtént a 

tereprendezés, és néhány madárotthon is készült, hogy ne csak mi emberek érezhessük otthon 

magunkat ezen a gyönyörű településen. A központban a kicsik és nagyok részvételével a 

fűnyírás is megtörtént a játszótéren és a focipályán. A munkálatok befejezése után az apró, de 

lelkes csapat közösen költötte el a jól megérdemelt ebédet.  

   
Reméljük, hogy a látványos sikereinken felbuzdulva jövőre többen jönnek el a falutakarításra, 

hiszen a falu mindannyiunké, nem csak élveznünk kell javait, használnunk tereit és parkjait, 

hanem annak megóvásában, kezelésében és szebbé tételében is aktív szerepet kell vállalnunk. 

Ezúton is nagyon köszönjük mindenkinek, aki a falutakarításon részt vett és hozzájárult ahhoz, 

hogy fenntartsuk és tovább szépítsük településünket, közös otthonunkat! 

Barátsággal:  

        Pistár Péter 

             polgármester 
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’Ép testben, ép lélek!’ 

A téli álomból már javában ébredő 

természet csodálása mellett már csak az 

lehet jobb, ha a saját testünket is 

ébresztgetjük kicsit, a szabadban 

megnyújtóztatva az elgémberedett 

végtagokat.  

A Nyimben is elérhető kültéri fittness 

parkban az eszközök széles választéka 

lehetővé teszi, hogy szinte minden 

korosztály megtalálja a magának 

megfelelőt. 

Az átmozgató fitneszeszközök a 

nyugdíjasok és kisgyermekek számára is 

megfelelők, hiszen ezek ellenállás nélkül, az 

ízületek óvatos átmozgatásával segítik az 

idős korosztály vagy éppen az egészen 

kicsik mozgástartományának növelését, 

illetve az ellenállás nélküli kardiogépek 

(sífutó, kerékpár stb.) intenzitástól függő 

terheléssel indítják be a vérkeringést. 

Az ellenállással működő fitnesz eszközöket 

már az edzettebbek: tinédzserek és felnőttek 

is bátran használhatják, hiszen vannak olyan 

gépek, ahol az ellenállás intenzitását maga a 

sportoló állíthatja, állóképességének 

megfelelően. 

 
 

A saját testsúllyal dolgozó kültéri fitnesz 

eszközök pedig a gyakorlott, jó erőnlétben 

lévő sportolók számára is igazi edzést 

nyújtanak, hiszen itt az ellenállást a 

felhasználó testsúlya adja. 

’Ép testben, ép lélek!’ – tartja a régi 

közmondás. Érdemes a rendszeres mozgást 

beépíteni a mindennapjainkba, hogy sokáig 

élhessünk teljes életet, szeretteink körében. 

 

Gyereknapi programajánló 
  

Hulladék-

szállítási naptár 

 

2022. június 
 

 
 

kommunális: 

vegyes 

kommunális 

P: szelektív 

papír 

 

M: szelektív 

műanyag 

 

Ü: szelektív 

üveg 
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Egyszer már megmutattuk… 
 

Iványi-Grünwald Béla szülőfalujában 

2022. május 16-án, a festőóriás 

születésének 155. évfordulóján, a 

Közösségi ház alagsorában felavatásra 

került a felújított Somi Képtár. 

A megnyitón Lenkey Tibor 

helytörténész, címzetes polgármester 

segítségével ismerhette meg a közönség 

Iványi-Grünwald Béla életpályáját, a 

festőtábor kialakulásának történetét, 

valamint fotódokumentációi is 

megjelentek a látogató számára. Mivel a 

kiállítás alatt kép és hanganyag is 

elérhető volt, így egy múzeum-mozi is 

rendelkezésére áll a látogatók számára, 

hogy még több információ birtokába 

juthassanak. 

 
 

 

Megnyílt a Somi Képtár 
 

 

 

Aztán még egyszer, hogy mekkora erő 

rejlik bennünk, ha egy közös cél lebeg a 

szemünk elől.  

A Nemzeti Regattán olyan közösségi 

élményben volt részünk, mit soha nem 

felejtünk. Sajnos a Regatta véget ért, más 

kihívások után kell néznünk.  

A Virágos Magyarország település szépítő 

verseny remek színtere lehet a 

megmutatkozásunknak. A tavalyi év egy 

kis terepszemle volt részünkről, kicsit 

kipuhatoltuk, hogyan is történik, mit kell 

teljesíteni.  

A versenyben sokféle szempontot 

figyelembe vesznek mindamellett, hogy 

mennyire rendezett a település, mennyire 

virágos. Fontos szempont a közösségi 

összefogás, a közösségi aktivitás. Ez volt 

az a pont, ahol azt gondoltuk, hogy 

hatalmas esélyünk lehet ebben az 

országos versenyben is felírni magunkat a 

térképre.  Úgyhogy neveztünk a 2022 évi 

Virágos Magyarország versenyre, ami 

lehetőséget nyújt majd számunkra arra, 

hogy egy kis tapasztalatszerzés után akár  

Receptajánló-
Joghurtos 

gyümölcsvarázs 
Hozzávalók: 

50 dkg eper, 2 

nagyobb banán, 2 

evőkanál 
kristálycukor, 1 

csomag vaníliás 
cukor, 5 dl natúr 

joghurt 

a díszítéshez: 
4 gombóc 

vaníliafagylalt 
(lehet 

citromfagylalt is) 

Elkészítés: 

Az epret 

megmossuk, 

lecsumázzuk. 

Egyharmadát az 

egyik banánnal és 1 

evőkanál cukorral 

pürésítjük.  

A maradék epret 

cikkekre, a másik 

banánt szeletekre 

vágjuk, és a másik 

kanál cukorral meg 

a vaníliás cukorral 

összeforgatjuk. 

Négy karcsú 

üvegkehely aljára 

1-1 evőkanál 

joghurtot töltünk. 

Erre gyümölcs 

majd 

gyümölcskrém, 

azután 1 kanálka 

joghurt kerül.  

A rétegezést addig 

folytatjuk tovább, 

míg a 

hozzávalókból tart, 

de a tetejére joghurt 

kerüljön. 

Végül mindegyiket 

1-1 gombóc 

vaníliafagylalttal 

megkoronázzuk. 

 

 

 

 
  

Kijelenthetjük: ez a képtár egy hosszú és 

közös munka eredménye. 

 
 

A kiállítás tartalma és az információk 

sokasága Lenkey Tibor helytörténész, 

címzetes polgármester szellemi 

termékeként jelenik meg. 

 
forrás: Som FB oldal 

nemzetközi megmérettetésen is részt 

vehetünk. És tudjuk, hogy semmi sem 

lehetetlen, ha összefogunk.  

Erre buzdítok mindenkit.  

Hamarosan megjelenik az Önkormányzat 

felhívása, amely lehetőséget nyújt a helyi 

ingatlantulajdonosoknak arra, hogy 

megmutassák, hogy mennyire fontos 

számukra a rendezett, harmonikus 

környezet, a szép kert.   

A településeket a szakmai zsűri a nyár 

folyamán nézi majd. A versenyre való 

felkészüléssel kapcsolatos tennivalókról, a 

közös készületről a közösségi média 

oldalán olvashatnak, valamint személyes 

találkozók során is lesz egyeztetés.  

Mindenkire nagyon számítunk!  
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Református hírek: 

2022. július 2-án, 

szombaton egész napos 

gyülekezeti 

kirándulásra kerül sor 

Pápán – a 

REFORMÁTUS 

EGYHÁZI NAPOK 

DUNÁNTÚL (REND) 

rendezvényein veszünk 

részt. (JELENTKEZNI 

2022. JÚNIUS 1-IG 

LEHET!) 

FENYVESI 

NYÁRI TÁBOROK 

A tábor költsége 33.000 

Ft/fő/hét, melyből 

kedvezményesen 

mindössze 11.000 

Ft/fő/hét fizetendő* 

résztvevőnként (*kivéve 

a családos hét!) – a 

Dunántúli Református 

Egyházkerület, a 

Somogyi Református 

Egyházmegye, valamint 

a helyi eklézsiák 

jóvoltából (A részvételi 

díj tartalmazza: a 

szállást, a háromszori 

bőséges étkezést és a 

programokon való 

részvételt)! 

Jelentkezési lap a 

Lelkészi Hivatalon 

(ref.egyhazkozseg@gm

ail.com) keresztül 

igényelhető! 

A kitöltve beérkezett 

jelentkezési lapokat a 

helyi lelkipásztor 

továbbítja a tábor 

szervezői felé. 

Bozsoki-Sólyom János 

 

 

Katolikus szentmise  

Pünkösdi szentmise 

Nyimben 

2022.06.04-én 

19:00 órakor lesz a 

katolikus templomban. 

 

 

 

Kávészünet koncert 
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