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NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Tájékozódjon hiteles forrásból! 

www.koronavirus.gov.hu 

Hogyan terjed az új típusú koronavírus?  

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: 

köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a 

környezetbe, majd a közelben tartózkodó 

másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak 

megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, 

a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. 

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi 

ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, 

annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű 

fertőtlenítőszerek elpusztítják.  

 

Hogy lehet gyógyítani az új koronavírus 

okozta megbetegedést?  
Jelenleg nincs kezelési módja, gyógyszere. 

Enyhe esetekben a panaszok csillapítása a cél, 

súlyos állapotú betegnél az immunrendszert, a 

légzést, a keringést támogató kezeléseket 

alkalmazunk (pl. oxigénterápia, 

folyadékegyensúly helyreállítása, egyéb 

vírusok ellen korábban kifejlesztett 

gyógyszerek, szükség esetén légzéstámogatás).  

 

Van-e védőoltás az új koronavírus ellen?  
Nincs. Bár megkezdődött a vakcinafejlesztés, a 

védőoltás előállítása akár egy-másfél évig is 

eltarthat.  

 

A gyermekeket is érinti az új koronavírus 

okozta megbetegedés? A vírussal bármilyen 

életkorú ember megfertőződhet, de az eddig 

igazolt esetek között kevés volt gyermekkorú 

beteg. A fertőzöttek kb. 80%-a tünetmentesen 

átesik a vírusfertőzésen, a gyermekek és a 

fiatal felnőttek is rendszerint ebbe a csoportba 

tartoznak. Esetükben a vírushordozás 

lehetőségével kell számolni, mint kockázati 

tényezővel.  

 

Mit tehet a megelőzés érdekében?  
•A legfontosabb a gyakori és alapos szappanos 

kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtartalmú 

kézfertőtlenítő használata.  

•A maszk önmagában nem elegendő a 

fertőzés megállításához. Viselése 

elsősorban mások védelme érdekében 

javasolt, ha valaki légúti tünetektől szenved. 

Amennyiben valamilyen alapbetegsége 

(magas vérnyomás, 

cukorbetegség, szív- és érrendszeri 

betegség, légzőszervi betegség, 

májbetegség, daganatos betegség) van, saját 

védelme érdekében viseljen maszkot!  

•Ha köhög vagy tüsszent, használjon 

papírzsebkendőt, azt használat után azonnal 

dobja ki, majd mosson/fertőtlenítsen kezet!  

•Szellőztessen gyakran!  

A gumikesztyű használata véd a 

koronavírus ellen?  

 
Csak helyes használat esetén, és 

amennyiben használat közben nem érintjük 

meg arcunkat.  

Milyen fertőtlenítőszerek hatásosak az új 

koronavírussal szemben?  
A koronavírusok hatástalanításához vírusölő 

hatású (klór- vagy alkoholtartalmú) 

fertőtlenítőszerek alkalmazhatók (pl. hypo). 

Ne feledkezzen meg az alapos, legalább 20 

másodpercig tartó, szappanos kézmosásról! 

Felmosáshoz, takarításhoz is használjon 

fertőtlenítő tisztítószert!  

Az influenza elleni oltás véd az új 

koronavírus ellen?  
Az influenza elleni oltás nem ad védettséget 

az új koronavírus okozta fertőzéssel 

szemben-áll a Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház közleményében. 

2020. április       www.nyim.hu  V. évfolyam III.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 

Fermentáljunk 

együtt  2.oldal 
Környezetvédelmi 

rovat   2.oldal 

Figyeljünk a 

temetők rendjére 

is!   2.oldal 

A vírus miatt 

nem áll meg a 

fejlesztés 

Nyimben  3.oldal 

Receptajánló

   3.oldal 

Hogyan őrizzük 

meg aktivi-

tásunkat? 4.oldal 

Aktuális hírek 

       4.oldal 

Aktuális   4.oldal 

COVID -19 tájékoztató 

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 

 

Fermentáljunk együtt! 
Nagy kérdés: Mikor van készen? 

Ez függ az alapanyagok méretétől, a 

darabolástól, keménységétől, a 

hőmérséklettől…szóval sok mindentől. Nincs 

határozott válasz. Némi segítséget azért 

kaphatunk. 

Az eleve puhább zöldségek hamarabb készülnek 

el. Ilyenek pl.: az uborka, cukkini, paprika, 

paradicsom, stb. Ezeket már 3-4 nap után 

kóstolgathatjuk óvatosan.  

Jön a friss tök, cukkini! Nyugodtan próbáljátok 

ugyanúgy, mint az uborkát - hasábokra vágva - 

2%-os sós lével leöntve fermentálni! Keményebb 

alapanyagoknál – pl. karfiol, brokkoli, répa, 

zeller, cékla – az erjesztési idő természetesen 

hosszabb, náluk több hétre is szükség van. 

Persze itt is változó. Ha friss, zsenge répát, 

céklát húzol fel a kertből akkor 2-3hét is elég 

lehet, de ha idősebb a zöldség, akkor 6hét körüli 

időt számítunk. 

Minél több sót használtok, annál hosszabb az 

erjedési idő, valamint a felhasznált fűszerek is 

befolyásolhatják. A fűszereket ízlés szerint 

alakíthatjátok. Szemes bors, babér, mustármag, 

koriander ki-ki a saját szája íze szerint 

választhat. Nekem például fokhagyma 

mindenben van!  

Az elkészülési idő már csak ezért is 

hozzávetőleges útmutató, mivel mindenkinek 

más az ízlése!  

Saját magatoknak kell kitapasztalnotok, hogy  

melyik fázisban jön meg nektek az „AHA!!!! ” íz 

élmény. Amikor megkóstoltad és azt érezted: 

„Szuper! Ezt kerestem! Elég sós, elég ízletes!” – 

akkor kell a hűtőbe vagy hűvös helyre tenni! A 

hűtőben leáll az erjedés, az akkor éppen aktuális 

ízállapot megmarad. Ha még kissé keménynek 

érezzük a zöldséget, az sem baj, mivel a hidegben 

is puhul tovább, csak lassabban. Az íz azonban már 

nem változik, hiszen nem erjed tovább. 

 Végül megosztom Veletek kedvenc fokhagymás 

sárgarépa receptem! Egész télen ezt eszegettem a 

drága paradicsom és paprika helyett! Elkészítése 

annyira egyszerű, hogy bárkinek menni fog! 

A megpucolt sárgarépákat kisujjnyi vastag 

karikákra vágtam, üvegekbe töltöttem. Fűszernek 

babérlevelet, egész borsot használtam, és a 

számomra elengedhetetlen fokhagymagerezdeket. 

Éppen rendelkezésre álló káposztatorzsával 

szorítottam le a répadarabokat, majd felöntöttem 

2%-os felforralt, majd lehűtött sós vízzel. (1 liter 

vízhez 20gramm só – kb.1 evőkanál)  

5-6 hetente készítek néhány üveggel. Mire elfogy, 

addigra beérik a következő. 

 

 

Figyeljünk a temetők rendjére is! 

Használj 

újrahasznosítható 

üvegeket! 

A műanyag flakonok 

nagy része sehogy, 

vagy csak nagyon 

nehezen hasznosítható 

újra. A víz pedig, ami 

bennük van, nem 

sokban különbözik a 

csapvíztől! Így amikor 

lehet, használj rendes 

üveget, vagy tartós 

kulacsokat!  

Tudod, hogy 

a hétköznapokban 

használt anyagok, 

termékek mennyi idő 

alatt bomlanak le a 

környezetünkben,  

miután kidobásra 

kerültek?  A PET 

palackoknak kb 450(!) 

év kell, mire lebomlik! 

Éppen ezért lenne 

nagyon fontos, hogy 

gyűjtsük ezeket 

szelektíven, és 

amennyire lehet, 

újrahasznosításra 

kerüljön. A PET palack 

helyett vásároljunk 

inkább újratölthető 

kulacsot.  

A PET-ből gyártott 

termékek döntő 

hányadát a textiliparban 

hasznosítják. Így lesz 

például 27 darab másfél 

literes ásványvizes 

palackból egy 

polárpulcsi. A kínai 

piacokról jól ismert 

szöszmöszmackó is így 

készül, vagy a műanyag 

szőnyegszál, paplan, 

fátyol stb.  

De az anyagminőség 

függvényében 

készíthető belőle 

hőformázható fólia, 

pántolószalag, vagy 

virágcserép is, sőt akár 

ismét palack. 

Összességében mégis 

az a legjobb, ha 

elkerüljük a PET 

palackok használatát! 

 
 

Ebben a vészterhes időszakban, 

amikor az elmúlás gondolata szinte 

rátelepszik a mindennapjainkra, 

elengedhetetlen, hogy gondoljunk 

azokra is, akik már távoztak közülünk. 

Emlékeik ápolása nem csak 

szívünkben fontos, sírhelyeik 

rendbetétele, gondozása legalább 

ennyire. A „maradj otthon mozgalom” 

nem támogatja a csoportosulást, de ez 

természetesen senkit sem gátol, és 

gátolhat abban, hogy kötelességeinek 

eleget tegyen a temetőben, a megfelelő 

óvintézkedéseket betartva. A temető 

rendjét, szabályait Nyim Község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi köztemetőről és a 

temetkezés rendjéről 15/2013 

(XI.28.) önkormányzati rendelete 
szabályozza. A 31.§ szerint a 

köztemető folyamatos tisztántartásáról, 

a rendezett környezet biztosításáról, a 

növényzet és a közösségi helyek 

gondozásáról a fenntartó gondoskodik. 

A sírok, síremlékek gondozása a 

hozzátartozók feladata. Sajnos még a 

mai napig találhatók a szél által 

elhordva a novemberi 

A sírok, síremlékek gondozása a 

hozzátartozók feladata. Sajnos még a 

mai napig találhatók a szél által elhordva a 

novemberi Mindenszentekről maradt 

mécsesekből, művirágokból is. Néhányan 

a sírok gondozását is meglehetősen 

elhanyagolják. Akik viszont gyakran 

ellátogatnak ide, árvácskákat ültettek, ők 

tapasztalhatták, hogy „éjjeli vendégek” 

dézsmálták meg a virágokat.  

Ezt elkerülendően, lehetőleg csukjuk a 

temető kapuit, hogy az őzek ne tudjanak a 

temetőben garázdálkodni. Felhívjuk a 

figyelmet továbbá arra is, hogy a 

temetőnél található hulladéktárolót 

kizárólag a temetőben termelődő hulladék 

tárolására használják!  

 

Figyeljünk oda, és ügyeljünk a szabályok 

betartására, hogy elhunyt szeretteink 

méltó helyen nyugodhassanak! 

 

Csak bíztatni tudok 

Mindenkit! 

Próbálkozzatok! Nem 

csak egészséges, de 

nagyon finom is!  

(Felhasznált irodalom: 

FerMentor Műhely, 

fermentor blog.hu) 

Fülöp Ildikó 
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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 
önkéntes munkával! 

 

 
 

 

A vírus miatt nem áll meg a fejlesztés Nyimben 

Hozzávalók: 
70 dkg liszt 

1 kis pohár tejföl 

(2 dl) 

2 tojássárgája 

1 kocka élesztő 

25 dkg vaj 

12 dkg zsír 

2 kk. só 

1,5 dl tej 

Az élesztőt 1,5 dl tejben felfuttatjuk egy kis 

cukorral, majd a liszthez öntjük. Hozzáadjuk a 

tojások sárgáját, a zsírt, a feldarabolt hideg 

vajat, a 2 kávéskanál sót, majd alaposan 

összegyúrjuk. Nem baj, ha maradnak benne 

vajdarabok, mert attól lesz jó leveles a tészta. 

Ha keménynek érezzük a tésztát, akkor még 

rakhatunk hozzá egy kis tejet. Ezután az 

egészet, egy éjszakát hideg helyen pihentetjük. 

Másnap reggel lisztezett deszkára borítjuk, és 

jól kinyújtjuk. Kézzel megkenjük zsírral, majd 

a tészta két szélét felülről és alulról középre 

hajtjuk, majd oldalról is felhajtjuk középre a 

tészta két szélét. Ezután újra kinyújtjuk, majd 

újra hajtogatjuk. Végül kb. két cm vastagra 

kinyújtjuk, és a tetejét egy éles késsel 

bevagdossuk. 

 

 

bevagdossuk. Közepes méretű szaggatóval 

kiszaggatjuk a pogácsákat.  

 

 
 

 

A formát érdemes lisztbe mártani közben, hogy 

ne ragadjon hozzá a tészta. Kizsírozott tepsibe 

rakjuk a pogácsákat, a tetejüket megkenjük 

felvert tojással, egy pici zsírral, majd 

előmelegített sütőben kb. 180 fokon pirosra 

sütjük.      

Sue53 receptje 
 

 Az önkormányzat a pandémiás 

veszélyhelyzet csökkentése érdekében, 

szövetanyagot vásárolt, mosható maszkok 

készítéséhez. Magánszemélyek által a 

varratási költségek egy részének felajánlása 

következében, a 65 év felettieknek, krónikus 

betegeknek, és a nagycsaládosoknak a 

többször használatos maszkot ingyen tudjuk 

biztosítani. A maszkokat már ezen a héten 

elkezdtük eljuttatni az érintetteknek, illetve 

az igényt jelző krónikus betegeknek. A 

maszkok gyártása a körzeti orvos útmutatásai 

alapján történt, hogy a lehető legjobb 

védelmet biztosítsa viselője és környezete 

számára. Fertőtlenítése mosással (60 fokon) 

és vasalással lehetséges. Továbbra is 

érvényben van, az a lehetőség, aki szeretne 

ilyen maszkot, annak az önkormányzat 

biztosítja az anyagot és csak a varratás díját 

kell kifizetni a varrónőnek, ami 300 Ft. 

Az önkormányzati beruházások a 

vírushelyzet miatt sem álltak le. Húsvét 

után elkezdtük az önkormányzati épület 

mellett a biomassza-tároló építését. A 

tárolóra a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület (LEADER)- A helyi 

biomassza közösségi energetikai 

hasznosításának támogatása elnevezésű 

pályázat keretében biztosít 85%, azaz 9 

061 160 Ft összegű támogatást. A maradék 

15%-ot (2 186 240 Ft-ot) - mint önerőt, Nyim 

Község Önkormányzata a költségvetéséből 

biztosítja. A beruházás során nem csak a 

biomassza tároló épül meg, hanem az 

önkormányzati épület mögötti teljes terület 

megújul. 

A héten telepítettünk 3 db zászló rudat az 

előzőekben eltávolított régi zászlótartó helyére, 

így kicsit korszerűbbé, időtállóbbá, méltóvá tettük 

jelképeink helyét az elkövetkező évekre. 

Újra elindult a közmunka program, ennek 

köszönhetően ismét 5 embert tudunk 

foglalkoztatni a településen. A feladatokat ebben a 

nehéz időszakban is el kell látni, ezért elsődleges 

a falu közterületeinek, parkjainak rendben tartása, 

köztisztaság biztosítása, karbantartási munkálatok 

végrehajtása. A termelés is folytatódik, bár a 

mennyiséget ebben az évben csökkentenünk 

kellett, de idén is paprikát, paradicsomot és 

uborkát termesztünk a fóliasátrakban, kisebb 

tételben. 

 

 
  

 
 

 

biztosít 85%, azaz 9 061 160 Ft összegű 

támogatást. A maradék 15%-ot (2 186 240 Ft-

ot) - mint önerőt, Nyim Község 

Önkormányzata a költségvetéséből biztosítja. 

A beruházás során nem csak a biomassza-

tároló épül meg, hanem az önkormányzati 

épület mögötti teljes terület megújul. A héten 

telepítettünk 3 db zászlórudat az előzőekben 

eltávolított régi zászlótartó helyére, így kicsit 

korszerűbbé, időtállóbbá, méltóvá tettük 

jelképeink helyét az elkövetkező évekre. Újra 

elindult a közmunka program, ennek 

köszönhetően ismét 5 embert tudunk 

foglalkoztatni a településen. A feladatokat 

ebben a nehéz időszakban is el kell látni, ezért 

elsődleges a falu közterületeinek, parkjainak 

rendben tartása, köztisztaság biztosítása, 

karbantartási munkálatok végrehajtása.  

 

 

Receptajánló- Hajtogatott pogácsa (hidegen kelt!) 

 

 

…” 

Tűzgyújtási 

tilalom van 

érvényben 

hazánkban 

A belterületi kerti 

és növényi 

hulladék égetése 

a hatályos 

levegővédelmi 

szabályozás 

alapján tiltott. 

Nem minősül 

tűzgyújtásnak a 

gáz égőfej és a 

zárt tűzterű sütő-, 

főző-, melegítő 

eszköz 

alkalmazása, ha 

az megfelelő 

szikrafogóval van 

ellátva. Tilos 

továbbá tüzet 

gyújtani 

erdőkben, 

fásításokban, 

facsoportokban, 

útszéli 

fasorokban és 

ezek kétszáz 

méteres 

körzetében, még 

a kijelölt tűzrakó 

helyeken is.  

Aki a tűzvédelmi 

rendelkezéseket 

megszegi 

bírsággal 

sújtható! 

A tűzgyújtási 

tilalomról és az 

erdőtűz 

megelőzésről sok 

hasznos 

információt 

www.erdotuz.hu 

weboldalon. 

 
 

 
 

 

 

 

 

A termelés is 

folytatódik, bár a 

mennyiséget ebben az 

évben csökkentenünk 

kellett, de idén is 

paprikát, 

paradicsomot és 

uborkát termesztünk a 

fóliasátrakban, kisebb 

tételben. 

 
 

 

http://www.erdotuz.hu/


 
 

Nyimi Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com e-mail címen! 4.oldal 
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TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 Kérjük, hogy 
2020-ban adójuk 

1%- ának 
felajánlásával 
támogassák a 

Nyimben működő 
egyesületeket! 

Nyimi  
Hagyományőrző 

és Kulturális 
Egyesület, 
Adószám: 

18783315-1-14 

Nyim-i Lovas és 

Kutyás Terápiás 

Közhasznú 

Egyesület: 

Adószám: 

18208210-1-14 

Nyimi Faluszépítő 

és Környezetvédő 

Egyesület: 

Adószám:  

18784275-1-14 
Köszönjük! 

 

Hogyan őrizzük meg aktivitásunkat a veszélyhelyzetben? 

Utazó szakember segíti a tanulást! 

 

 

A digitális oktatásra átállás új helyzetet 

teremtett azoknál a családoknál is, ahol 

nincsen tanulási nehézséggel küzdő 

gyermek. A családoknak új időrendet kell 

kitalálniuk, illetve sokkal több hárul a 

szülőkre a tanulási folyamatban. Ebben 

nyújthat támogatást az EFOP-1.5.2-16-

2017-00006 „Közösen a jövőnkért – 

komplex program a humán 

közszolgáltatások fejlesztésére Siófok 

térségében” elnevezésű projektben dolgozó 

családkonzultációs munkatársunk, aki 

online vagy telefonon segít egy hatékony 

tanulási módszertan közös kitalálásában. 

A kolléga, és az utazó szakemberek 

segítségét Babodiné Csik Beáta 

közösségszervező közvetítésével lehet 

igénybe venni. 

 

Lomtalanítás 

2020. május 8-án 
(péntek) 

Nem helyezhető ki: 
háztartási kommunális 

és veszélyes hulladék 

építési törmelék, 

gumiabroncs,  

zöld és szelektív 

hulladék, üveg, papír, 

műanyag 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata

