
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Tisztelt Ebtartók! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: 

Állatvédelmi törvény.) 42/B. §-ában foglalt kötelezettség alapján Ságvár, Som és Nyim 

községek közigazgatási területén  

 

EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR 

2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. napja között. 
Az ebösszeírás során minden ebtartóknak az Állatvédelmi törvényben meghatározott tartalmú 

adatlapot kell kitöltenie és azt a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat részére eljuttatnia.  

 

Az adatlap személyesen átvehető  

Ügyfélfogadási időben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Ságvár, Fő utca 

16.), 

Munkaidőben a Nyimben, az Önkormányzati Irodán (Nyim, Fő utca 65.), illetve a falugondnoktól. 

Az adatlap letölthető a www.sagvar.hu weboldalról. 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán 

kérhető ügyfélfogadási időben, az ügyféltérben személyesen, vagy a 06-84/580-022-es 

telefonszámon.  

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött adatlapon 2020. szeptember 30-ig az 

alábbi módok egyikeként teljesíthető: 
 postai úton a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. szám alatti 

címre elküldve, 

 személyesen a fentiekben megjelölt ügyféltérben ügyfélfogadási időben leadva, Nyimben 

az Önkormányzati Irodán, vagy a falugondnoknál leadva,  

 vagy email-en keresztül aláírva és beszkennelve az ugyfelszolg@sagvar.hu címre 

továbbítva. 

Az Állatvédelmi törvény szerint az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az 

adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. A fenti törvény kimondja, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok 

védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak 

nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem 

jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.  Az állatvédelmi 

bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdései és a 3. számú 

melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja 30.000 Ft összegű állatvédelmi 

bírsággal sújtandó. 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - 2013. január 1-től - a négyhónaposnál idősebb 

ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Ezen előírás megsértése 

esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó. Kérem, hogy aki ezen 

kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt pótolja azt. 

Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is 

be kell jelenteni az önkormányzathoz.  

Az előző ebösszeírás során, vagy azt követően bejelentett ebek vonatkozásában is teljesíteni 

kell az adatszolgáltatást. 

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, 

a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz.  

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv adatai alapján.  

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az ebösszeírás törvényi kötelezettsége az 

önkormányzatnak, mely az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 

biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony 

ellátása céljából szükséges.  

  Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

2020. szeptember       www.nyim.hu  V. évfolyam VIII.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 
 

 Ingyenes a  Wi-

fi hálózat  

Nyimben

   2.oldal 

„Klímabarát” 

Rajzpályázat     

  2.oldal 

Kerékpárút 

átadó   3.oldal 

Receptajánló

   3.oldal 

Egyházi hírek                                                                        

         4. oldal 

Aktuális   4.oldal 

http://www.sagvar.hu/
mailto:ugyfelszolg@sagvar.hu
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! 
Manapság a répa, cékla található még a 

kertekben. Mit tehetünk velük, ha nincs 

pince? 

Fermentáljuk! Répát céklát reszeld le, vagy 

vágd kis kockákra. Tedd az üvegbe. Keverj 

ki jódmentes 2% os sóoldatot, (1liter vízhez 

20g só) öntsd fel, hogy ellepje. A 

zöldségeket valamivel le kell szorítani az 

üvegben, hogy egy apró darabka se ússzon 

fel a tetejére. Leszoríthatod nagyobb 

répaszeletekkel, céklakarikával, 

káposztalevéllel, bármilyen egyéb 

természetes anyaggal. Zárd le az üveget, 

tedd fénytől mentes helyre. Hagyd állni 

magában pár hétig, hónapig...attól függően, 

hogy mekkorákra vágtad. Kb 2-3 hét múlva 

megkóstolhatod, de nekem van, ami már 3 

hónapja áll a kamrapolcon. Tegyel alá tálcát, 

mert az erjedéstől eleinte levet fog 

kinyomni. Ha túl sok folyna, ki pótolni kell. 

Én még fokhagymát is tettem bele, mert úgy 

jobban ízlik.  Beérett már az alma is sok 

helyen. Az almát lereszelem, levét 

kinyomkodtam, üvegekbe tömködtem. Pici 

lével felöntöttem, a többi lét leszűrve 

szintén üvegekbe töltöttem. Én 

befőzőautomatában, de annak hiányában, 

egy nagyobb lábosban is lehet tartósítani.  

 

 

 

90fok, 30 perc. Vagyis konyharuhát terítesz az 

edény aljára. Beleteszed a jól lezárt üvegeket. 

Felöntöd hidegvízzel, hogy a legnagyobb üveget 

- a lét is nyugodtan! - is ellepje. Lassan főzöd, 

nem forrásban lévő, csak gyöngyöző vízben 

tartod 30 percig. Utána kiveszed, ha kihült, 

mehetnek a kamrapolcra.  

A reszelt almát pitében, a fermentált 

zöldségeket télen a drága paprika, paradicsom 

helyett szendvicsekhez esszük. És persze 

továbbra sem használtunk semmilyen 

tartósítószert! Még a szűrt almalénk is adható 

akár babáknak is, hiszen teljesen natur. De 

ugyanígy almapürét is elrakhatunk.  

A káposzta savanyításra is buzdítok továbbra is 

mindenkit! Most van itt igazán az ideje, hiszen a 

télálló káposztafejek most lesznek igazán jók és 

remélhetően olcsóbbak. 

Nálam még érik a bab, zöldbab utója. 

Zöldbabból is készítettem savanyúságot az 

általunk kedvelt csemegeuborka felöntőlével, 

meg egy kis fokhagymával. Még sosem 

próbáltam, kíváncsian várom az új ízhatást. 

Az utolsó időszakban is jó befőzést, egyéni 

ötletekkel való bátor próbálkozást kívánok 

Mindenkinek! 

 

Fülöp Ildikó 

Ingyenes a WI-FI hozzáférés Nyimben 

Rajzpályázat 

Az Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium, az 

Agrárminisztérium, és 

az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma idén is 

meghirdetik 

közlekedési-

környezetvédelmi 

kreatív pályázatukat  

„Klímabarát 

közlekedés 

mindenkiért!” 

címmel. A rajzokat, 

fotókat és egyéb 

alkotásokat 2020. 

október 20-ig, 

elektronikus úton 

lehet benyújtani. 

A beküldendő 

pályázati anyagok 

valós vagy elképzelt, 

zéró és alacsony 

kibocsátású, 

klímabarát közlekedési 

megoldásokat 

mutathatnak be a 

városias környezetben. 

Azt is ábrázolhatják, 

hogy személyes 

döntéseink miként 

segíthetik elő vagy 

gátolhatják a 

természetes és épített 

környezet védelmét, az 

emberi egészség 

megőrzését. Az 

alkotások 

megmutathatják, hogy 

a településeken belül 

kisebb-nagyobb 

távolságokat 

rendszeresen meg 

lehet tenni anélkül, 

hogy autóba ülnénk, 

akár gyalog vagy 

kerékpárral is. A 

pályázaton 

korosztálytól 

függetlenül bárki 

elindulhat, akár egész 

családok, iskolai 

csoportok is. A 

pályázatról bővebben a  
http://www.kti.hu/emh

-kreativpalyazat-2020/ 

honlapon olvashatnak! 

Az előzőekben már tájékoztatást adtam, 

hogy közvetlenül az európai unióhoz 

benyújtott pályázatunk sikeres volt. Az 

elmúlt hónapokban el is kezdtük a 

kivitelezést, de a Covid19 vírus ezt a 

projektet is hátráltatta, de néhány nappal 

ezelőtt sikeresen befejeződött. Már 

biztosan többen tapasztalták, hogy egy 

egyszerű jóváhagyás után szabadon 

használható a nyimi ingyenes wifi 

hálózat az alábbi térképen jelölt 

területeken. 

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy 

szerte Európában ingyenes wifi-

hozzáférést biztosítson a polgárok 

számára nyilvános helyeken, többek 

között parkokban, tereken, 

középületekben, könyvtárakban, 

egészségügyi központokban és 

múzeumokban. Hasznos és információval 

teli időtöltést kívánok minden nyiminek 

és a településünkre látogatónak. 

 
Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
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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! 

 

 
 

 

Átadták a Ságvárt Sommal összekötő kerékpárutat 

Hozzávalók: 
fejenként kb. 10 dkg friss, vagy fagyasztott 

ceruza bab 

4 – 5 szelet szeletelt bacon (vagy házi 

húsos füstölt szalonna                    

leheletvékony szeletekre vágva) 

1 mk ételízesítő 

csipet (fehér) bors 

 

 
 

Sue53 receptje 

 

 

Elkészítés: 
 

A megtisztított ceruza (zöld) babot vagy 

spárgát kb. 1 liternyi ételízesítős vízben 3 

percig előfőzzük. Rögtön jeges vízbe szedjük 

át (tehát blansíroztuk). Amikor kihűlt 

csokronként 1 – 1 szelet baconba tekerjük, és a 

tekerés végével lefelé A tepsibe rakosgatjuk 

(amiben a húst sütjük, annak teljes elkészülte 

előtt kb. 6 – 10 perccel). Amikor a bacon 

pirosra sült elkészült. 

Sült húsok önálló körete is lehet, de adhatunk 

mellé még burgonyát is.  

Önálló ételként a tetejét megszórhatjuk a sütési 

idő felénél reszelt sajttal, de ekkor bátrabban 

fűszerezzük, akár még fokhagyma 

granulátummal is. Ekkor némi olíva olajat 

csorgatunk a tűzálló edény aljába, belerakjuk a 

tekercseket, először fedő, vagy folpack alatt 

sütjük, majd a sajttal megszórva már csak 

rápirítunk, olvasztunk. Ugyanígy készülhet 

zöld, vagy fehér spárgából A dundi spárgákat 

egyesével is tekerhetjük baconba! Ceruza bab 

hiányában sima sárgahüvelyű zöldbabból is 

ugyanilyen finom lesz.  
 

Kedves Nyimiek!  

Már néhány évvel ez előtt elkezdődött a 

Balatoni bringakörút kiépítése és szinte 

egyidőben meg is született az a koncepció is, 

hogy a körútra merőleges, a nem közvetlen 

parti településeket elérő kerékpárutak is 

kerüljenek megépítésre. A későbbiekben 

pedig ezeket a Balatonra merőleges 

kerékpárutakat összekötve, hálózatot 

alkossanak. Ezzel segítve a Balatontól 

távolabbi települések bevonását a Balatoni 

turizmusba, ezzel növelve a térség gazdasági 

erejét és lakosságmegtartó képességét.  

Sajnos hozzánk nem ért el a kerékpárút, sőt a 

65-s főúton az átvezető sem fért bele a 

projektbe, de a kerékpárút adta lehetőségeket 

maximálisan ki akarjuk használni. Nyim 

község Önkormányzata felvállalta, hogy 

megtervezteti a leágazót, hogy kerékpárral 

biztonságosan lehessen megközelíteni a 

településünket. Már csak egy megfelelő 

pályázatot kell találnunk, hogy ez meg is 

tudjon valósulni. 

 
 
 

 

Receptajánló- Baconba tekert zöldbab (spárga) 
 

 
 

 

…” 

Kedves Nyimiek! 

Újabb szolgálatás 

lesz 

településünkön 

belül elérhető. A 

megyei és járási 

kormányhivatal 

támogatásával 

Nyimben is 

elérhetőek 

lesznek azok az 

ügyintézési 

lehetőségek 

amiért, eddig 

Siófokra kellett 

beutaznunk.  

 

A Mobilizált 

Kormányablak 

Ügyfélszolgálat 
havi egy 

alkalommal lesz 

elérhető 

településünkön, 

remélem 

mindenki 

megelégedettségé

re. A pontos 

időpontot csak 

később tudjuk 

közzétenni. A 

mobilizált 

kormányablakok-

ban - többek 

között - az alábbi 

ügyek intézésére 

van lehetőség 

- személyi 

igazolvány 

igénylése 

- lakcímváltozás 

bejelentése 

- jogosítvány 

(vezetői 

engedély) 

ügyintézés 

- parkolási 

igazolvánnyal 

kapcsolatos 

ügyek 

- diákigazolvány 

igénylés 

 
 

Addig is, már elmondhatjuk magunkról, hogy 

30-40 perces kényelmes biciklizéssel autózás 

nélkül elérhető a Balatonpart. Biztatok 

mindenkit, hogy válassza az egészséges és még 

az idősebb korosztály számára is ízületeket 

kímélő aktív sportot! 

 
 

Egyúttal újabb lehetőség nyílik azok számára, 

akik szálláshely kialakításban gondolkodnak, 

megcélozva a Magyarországon egyre 

népszerűbb kerékpáros turizmust.  

Mindenkinek kívánok jó egészséget és sok 

kerékpározást! 

  
 

Barátsággal:  

Pistár Péter 

polgármester 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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www.nyim.hu 

IMPRESSZUM: 

Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Megjelenik online terjesztésben a feliratkozók részére email útján, 110 

példányban nyomtatva Nyim község háztartásaiba történő eljuttatással, az önkormányzati weboldalon (www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat 

hivatalos facebook oldalán (facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. Felelős szerkesztő: Pistár Péter 

polgármester    

www.nyim.hu Járványügyi előírások az iskolában 
 

Teremtés hete 
 

Ökumenikus 

hálaadási 

egyházi 

alkalmak: 
 

- 09.26. szombat 

17:30 Nyim;  

 

- 09.29. kedd 18:00 

Kiliti;  

 

- 09.30. szerda 

18:00 Ságvár római 

katolikus 
templomokban. 

 

 

Bozsoki- Sólyom 

János 

 

  

Távolságtartás: fokozottan kell ügyelni az 

egymás közti távolságtartásra mind a 

tanteremben, mind szabadtérben. 

A tanulók egyedül, szülői kíséret nélkül 

érkezzenek az iskolába. 

A szülők a tanítás után az iskola előtt 

várhatnak a gyermekükre. 

Szülők az iskola területére nem léphetnek 

be. 

Ügyintézésre csak online formában, a 

következő elérhetőségeken van lehetőség: 

telefon: 84/380-018; e-mail: 

szilady.sagvar@gmail.com 

A diákoknak a szüneteket az udvaron, friss 

levegőn kell tölteni. 

Az iskola higiéniai előírásait be kell tartani: 

érkezéskor kézfertőtlenítőt használni, 

napközben sűrűn kezet mosni. 
A közösségi terekben és az 

informatikateremben kötelező a 

maszkhasználat. 

 

 

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás során az alábbi 

szabályok betartása kötelező!!! 

 

1. A  Hivatalba  való  belépéskor  és  a  Hivatalban  való  tartózkodás  ideje  alatt 

 az  orrot  és szájat eltakaró szájmaszk használata kötelező! 

2. A Hivatalba történő belépést követően fertőtlenítse le kezét a kihelyezett 

kézfertőtlenítővel! 

3. A kizárólag személyesen intézhető ügyek esetében telefonon időpontot kell 

kérni az illetékes ügyintézőtől. Amennyiben lehetséges kerüljék a személyes 

jelenlétet igénylő ügyintézést. Tájékoztatás és felvilágosítás kérése céljából 

keressék ügyfélszolgálatunkat és ügyintézőinket telefon vagy e-mail útján. 

Amely ügyfajták esetében lehetséges, használják az elektronikus ügyintézést. 

Elektronikus ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Elektronikus kérelem benyújtása: https://epapir.gov.hu 

4. .Az ügyfélfogadási irodákban egyidejűleg 1 ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat 

az eseteket, amikor azt az ügyintézés indokolja!Kérjük, hogy csak különösen 

indokolt esetben hozzanak magukkal kísérőket! 

5. A     Hivatal     épületében     való     tartózkodás     során     tartsanak 

egymástól  és  az ügyintézőktől 2 méter távolságot! A Hivatal folyosóján 

várakozni tilos!  

 

Vigyázzunk magukra, vigyázzunk egymásra! 

Folytatódik a 
maszk-
árusítás 
A covid-19 

növekvő esetszáma 

miatt ismét 

fokozottan 

szükséges a 

maszkok 

használata. 

Az Önkormányzati 

Irodán továbbra is 

kapható mosható 

textilmaszk! 

 

 

Köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, vagy 

könyökhajlatba lehet. 

Csak egészséges gyermek látogathatja az 

iskolát. Megfázás tüneteivel (nátha, 

köhögés, rekedtség, hőemelkedés, láz) nem 

lehet iskolába jönni. 

Betegség esetén a szülők reggel 8.10-ig 

jelezzék az iskola felé a gyermekük 

távolmaradását. 

A szülők kötelesek az iskola felé jelezni, 

ha gyermeküknél koronavírus fertőzés vagy 

annak gyanúja merül fel. 

Mellőzni kell a kézfogást, egymás 

ölelgetését. 

Tantermekben az ablako(ka)t tanórák 

alatt és szünetekben is nyitva kell tartani. 

A tanulók tanszereket ne adjanak 

egymásnak kölcsön. 

A tanulók nem oszthatják meg egymással 

az ételüket, italukat. 
A gyermekek innivalót saját műanyag 

flakonjaikban hozzanak magukkal. 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://www.nyim.hu/
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