
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

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

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Tudnivalók a COVID-19 védőoltással kapcsolatban 

2021. február       www.nyim.hu  VI. évfolyam I.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 

 

A zöldhulladék 

nem szemét 

     2.oldal 

Ingyenes a 

földgázbekötés   

2.oldal 

 

Falusi CSOK 

3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

 

EZ+AZ       4.oldal 

Tisztelt Nyimiek! 

 

COVID-19 elleni védőoltás ma már elérhető közelségbe került. Sajnos ezzel együtt a napi 

fertőzésszámok újra jócskán megemelkedtek, egyre több közeli vagy távolabbi ismerősünk 

fertőződik meg, kerül kórházba és veszti el életét. 

E miatt fontos újra beszélnünk arról, hogy a járvány csak akkor fog megszűnni, ha elértük a 

megfelelő átoltottsági szintet. Ma már vannak olyan országok (pl.: Izrael) ahol már több mint 50 % - 

át beoltották a lakosságnak. Nem hinném, hogy ezekben az országokban veszélynek tennék ki a saját 

állampolgáraikat.  

Abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon sem. Bíznunk kell a méltán híres magyar 

orvostársadalomban, mert vannak olyan képzettek, mint bármely országban dolgozó kollegáik. El 

tudják dönteni mely vakcina adható be biztonsággal az embereknek. A vakcina elősegíti, hogy az 

immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket 

termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen.  

Néhány fontos dolog az oltással kapcsolatban: 

 Akik regisztráltak és jelezték szándékukat ők kapják meg először az oltásokat (az előre 

meghatározott csoportokon kívül (orvosok, idősek otthonában élők, stb.) 

 Az oltópont és az oda kapcsolódó háziorvosunk (Dr. Rácz István) a regisztráció alapján 

keresi meg a regisztrált személyeket és egyeztet az időpontról, a további részletekről. 

 Az oltás önkéntes és NEM kötelező. Regisztráció esetén SEM! 

 Amennyiben a felkínált oltóanyagban nem bízik valaki azt nem kötelező beadatni. Lehet 

várni a számunkra megfelelőre, de a magyar hatóságok minden oltásra kínált vakcinát 

bevizsgáltak és biztonságosnak ítéltek. 

 Amennyiben valaki (pl.: idősek), nem tudja megoldani más módon az utazást akkor kérheti a 

település falugondnokának segítségét az oltópontra való bejutáshoz. Itt szeretném 

hangsúlyozni, ha valaki meg tudja oldani saját vagy családon belül, azt kérjük tegye meg. 

Az önkormányzat szűkös anyagi keretei nem engedik meg, hogy mindenkit elszállítsunk ez 

egyéb teendők mellett. 

 

Gyakorlati teendők a védőoltás előtt: 

 Az ügyintézés gyorsítása érdekében kinyomtatva, kitöltve hozza magával a beleegyező 

nyilatkozatot ( https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok )  

 Gondolja végig, hogy: - van-e krónikus betegsége, - a közelmúltban volt-e súlyos betegsége 

(különösen az elmúlt 3 hónapban), - volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbetegedése?  

 Érdemes összeírni, hogy milyen gyógyszereket szed. Amennyiben a közelmúltban immunrendszert 

gyengítő kezelésben részesült, az erre vonatkozó dokumentációt javasolt magával vinni.  

 Vigye magával a személyazonosító iratait, TAJ-kártyáját!  

 A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusának megfelelően – igyon és egyen! Amennyiben 

vérvételkor, védőoltáskor vagy injekció beadása kapcsán előfordult már ájulás, akkor vigyen 

magával egy palack vizet és esetleg szőlőcukrot!  

 Lehetőleg olyan öltözékben érkezzen, amiben könnyen szabaddá tudja tenni a felkarját! Praktikus 

megoldás lehet a rövidujjas póló, rétegesen öltözve.  

 Felmerülhet kérdésként, hogy a védőoltás után este otthon szabad-e alkoholt fogyasztani. Tudjuk, 

hogy az alkoholizmus tönkreteszi a szervezetet és így a védőoltásra adott immunválaszt is. Azonban 

a mérsékelt alkoholfogyasztás esetén ilyen káros hatást nem igazoltak. 

 

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 

A zöldhulladék nem szemét! 
 Tisztelt Nyimiek! 

Lassan elérkezik a tavaszi metszések ideje. 

Az elmúlt évekkel ellentétben 2021. január 

1-től tilos a kerti hulladék égetése. 

A faág- hulladék eltüntetéséhez szeretne az 

önkormányzat segítséget nyújtani a nyimi 

lakosoknak azzal, hogy a nagyobb ágakat 

saját költségén darálja le. Ehhez ellenőrzött 

módon, a falugondnok (Kanalas Zoltán) 

vagy a településkarbantartó (Resch Gábor) 

felügyelete alatt a futballpálya mellett 

kialakított gyűjtőponton el lehet helyezni 

(saját fuvarral odaszállítva). 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem 

szemetet gyűjtünk, csak darálással 

hasznosítható faágakat (minél nagyobb 

darabokban, nem jó, ha túl apróra van 

darabolva). A kisebb ágakat és egyéb 

zöldhulladékot elszállítja a Siókom 

zöldhulladék járata a megadott napokon. 

Mit NEM LEHET még beletenni a 

gyűjtőpontra leszállított ágak közé: 

*venyige 

*futó növények indái 

*falevelek 

*bármilyen kommunális és egyéb szerves 

*hulladék 

*FÉM, műanyag és egyéb hulladék 

 

     

  Barátsággal:  

     

   Pistár Péter 

polgármester 
 

 

A felsorolt anyagok rátekerednek, vagy 

eltömítik a késeket. Képzeljük el, hogy a 

drótok, nagyobb fém hulladékok (gépi 

adagoláskor) a kések közé kerülve pillanatok 

alatt milliós kárt okozhatnak. 

Sok vívódás után döntöttünk amellett, hogy 

kísérleti jelleggel az idén, lehetőséget 

biztosítunk a kulturált faág elhelyezésre, és 

megpróbáljuk ezt a falu előnyére fordítani. De, 

ha az idei évben azt tapasztaljuk, hogy a 

lakosság-, vagy egy része nem megfelelően 

használja és szeméttelepet csinál, úgy azonnal 

beszüntetjük a gyűjtőpontot. 

 

Kérek mindenkit, hogy felelősséggel használja 

ki a lehetőséget és másokat is figyelmeztessen 

erre.  

Közös érdekünk! 

 

Az alábbi linkről letölthető a SIOKOM 

járatterve Nyimre: 

 

Járatterv | siokom.hu 
 

 

 

Barátsággal: Pistár Péter polgármester 
 

 

Ingyenes a földgázbekötés 

Jelenleg még elérhető az ingyenes 

értéknövelő beruházás lehetősége, minden 

földgázbekötéssel nem rendelkező ingatlan 

tulajdonososnak! 

Ki kérheti?  

Mindenki, aki még nem rendelkezik 

gázbekötéssel. 

 

Mikor nem kell díjat fizetnie?  

Ha legfeljebb 4 m3/h teljesítményű 

fogyasztásmérő órát szereltet fel (ez a normál 

lakossági fogyasztást jelenti), és az 

elosztóvezeték 250 méteren belül van (a már 

működő gázvezetéktől mért távolság) 

 

Hol igényelhető és hogyan igényelhető? 
Az alábbi dokumentumokat személyesen, postán, 

vagy e-mailben (szkennelt formában 

a gazhalozat@eon.hu címre) juttassa el 

hozzánk.  

Kitöltött, aláírt „Földgázigény bejelentése 

elosztói csatlakozási szerződéskötéshez” 

nyomtatvány 

60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, 

(kb. 1000 Ft költség) 
 

Regisztráció az 

oltásra 
 

Felhívjuk Kedves 

Lakosaink 

figyelmét, hogy a  

https://vakcinainfo

.gov.hu 

oldalon továbbra 

is lehet 

regisztrálni a 

koronavírus elleni 

védőoltásra. 

Amennyiben 

otthon nincs 

internetes 

elérhetőségük, 

vagy 

számítógépük, 

esetleg más okok 

miatt nem tudnak 

regisztrálni, de 

szeretnének, akkor 

munkaidőben az 

önkormányzati 

irodában 

keressenek fel 

bennünket, és 

segítünk a 

jelentkezésben. 

Az oldal a 

személyes 

adatokon kívül taj 

számot és e-mail 

címet kér, ezért a 

TAJ kártyát 

mindenképpen 

hozzák 

magukkal.  

Keressenek 

bennünket 

bizalommal! 

 

A kormány 

internetes 

tájékoztató 

videó- sorozatot 

indít az oltással 

kapcsolatban, 
mely a 

Magyarország 

Kormánya 

hivatalos 

közösségi oldalán 

tekinthető meg: 

https://fb.watch/3e

aSdXZkDG/ 

 

60 napnál nem régebbi, nem hiteles 

térképmásolat vagy változási vázrajz, 

(földhivatalból kb. 6000Ft) 

Ha az ingatlannak több tulajdonosa is van, a 

tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges 

 

Hogyan tudom beköttetni a gázt az 

otthonomba? 

A gázbekötés folyamata két szakaszra 

osztható: Csatlakozási 

szakasz és Bekapcsolási szakasz. 

 

További tájékoztatás és a letölthető 

dokumentumokat itt lehet letölteni:  

 

https://www.eon.hu/hu/lakossagi/foldgaz/uj-

bekapcsolas-

teljesitmenybovites/csatlakozasi-

szakasz.html 

Érdemes kihasználni a lehetőséget 

minimális anyagi- és időráfordítással 

megteremteni a lehetőségét a földgáz 

bevezetése által egy kis kényelemre, amikor 

csak szükségét látja! 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
http://siokom.hu/?q=jaratterv
mailto:gazhalozat
mailto:gazinfo@eon.hu
mailto:gazinfo@eon.hu
https://vakcinainfo.gov.hu/
https://vakcinainfo.gov.hu/
https://www.eon.hu/hu/lakossagi/foldgaz/uj-bekapcsolas-teljesitmenybovites/csatlakozasi-szakasz.html
https://www.eon.hu/hu/lakossagi/foldgaz/uj-bekapcsolas-teljesitmenybovites/csatlakozasi-szakasz.html
https://www.eon.hu/hu/lakossagi/foldgaz/uj-bekapcsolas-teljesitmenybovites/csatlakozasi-szakasz.html
https://www.eon.hu/hu/lakossagi/foldgaz/uj-bekapcsolas-teljesitmenybovites/csatlakozasi-szakasz.html
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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 

 

 
 

 

FALUSI CSOK már Nyimben is 
 

Hozzávalók: 

 20 dkg liszt, 

 4 dkg margarin, 

 2-3 tojás, 

 3-4 dl tej, 

 3 dkg cukor, 

 fél kávéskanál só, 

 2 dkg élesztő, 

 1 evőkanál rum. 
 Sütéshez: zsír 

 

Elkészítés 

Az élesztőt a langyos, cukros tejben, 

szobahőmérsékleten felfuttatjuk. A lisztet tálba tesszük, 

közepébe mélyedést készítünk. Beleöntjük a felfuttatott 

élesztőt, tejet, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a rumot, a 

tojások felvert habját, és fakanállal, liszt nélkül, 

összekeverjük. A lisztet enyhén megsózzuk, 

összekeverjük az élesztős, tojásos anyaggal, 3- 4 percig 

keverjük a fakanállal, ekkor hozzáadjuk a megolvasztott 

zsiradékot és a tésztát nagyon jól eldolgozzuk. 

Letakarva, eredeti térfogatának kétszeresére kelesztjük. 

A lábasba tett, legalább 2,5-3 ujjnyi olajat mérsékelt 

tűzön (takaréklángon) felmelegítjük annyira, hogy az a 

beledobott tésztadarabka hatására enyhén sisteregjen. 

A forró zsírba mártott evőkanállal egyenlő, hosszúkás, 

kanál nagyságú galuskákat teszünk a zsírba (keveset, 

mert nagyon növekszik), lefedjük és mérsékelt tűzön, a 

galuskák nagysága szerint 3-4 percig sütjük. 

Ekkor a rózsaszínűre sült tésztát megfordítjuk, és fedő 

nélkül sütjük, amíg a megfordított része is megpirul. Ha 

közben a zsiradék túlhevülne, amikor kiszedjük a 

fánkokat, kissé húzzuk le a tűzről, nehogy sütés közben 

a zsiradék megbarnuljon. 

A megsült tésztát kiszedjük, tiszta papírszalvétára 

tesszük, majd tálra rendezzük, vaníliás cukorral 

meghintjük és frissen, forrón fogyasztjuk.  

Külön üvegtálon, melegített baracklekvárt adunk hozzá. 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

 

 

 

Receptajánló- Cigányfánk- "Egérke" 

 
 

 
 

 

…” 

 

 

amibe csak be kell költöznie, akkor ez nem 

fog menni. Persze igényelhető falusi CSOK 

akkor is, ha a család a meglévő ingatlanját 

bővítené és/vagy korszerűsítené, ám ebben 

az esetben a támogatási összeg felére lesznek 

csak jogosultak. 

 

Mennyi az annyi? 
A falusi CSOK nagy előnye, hogy az 

„elnyerhető” összeg éppen annyi, mintha a 

család újépítésű ingatlant vásárolna „normál” 

CSOK felhasználásával, ám mivel itt a pénz 

vidéki, kistelepüléseken lévő használt 

ingatlanra költhető csak el, az lényegesen 

többet ér. 

 

A falusi CSOK összege vásárlás és 

egyidejűleg bővítés/korszerűsítés esetén: 

 

– 1 gyermek: 600 ezer Ft 

– 2 gyermek: 2,6 millió Ft 

– 3 vagy több gyermek: 10 millió Ft 

A falusi csok összege meglévő lakás 

bővítés/korszerűsítés esetén: 

– 1 gyermek: 300 ezer Ft 

– 2 gyermek: 1,3 millió Ft 

– 3 vagy több gyermek 5 millió Ft 

forrás:bankmonitor 

2021.januártól bővített településlistában 

már Nyim is felkerült a térképre. A 

Hírlevél havonta megjelenő hasábjain ezért 

egy állandó rovatot szánunk ennek a 

témának: 

 

Mi az a falusi CSOK? 

 

A falusi CSOK a családi otthon- 

teremtési kedvezmény egy speciális 

típusa, ami a tanyák, valamint bizonyos 

kistelepüléseken lakások és házak 

vásárlásához, felújításához és 

korszerűsítéséhez nyújt vissza nem 

térítendő támogatást.  
Fontos, hogy a falusi CSOK összegének 

fele fordítható csak az adott ingatlan 

megvásárlására, míg a fennmaradó részt 

korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell 

költeni. 

A „normál” CSOK-hoz képest különbség, 

hogy akár lakhatatlan állapotú ingatlanra is 

igényelhető, ám az feltétel, hogy a 

korszerűsítést és/vagy bővítést követően a 

ház vagy lakás komfortos és lakható 

legyen. Vagyis, aki úgy tervezi, hogy az 

„ingyen” milliókból megvásárol majd 

magának egy jó állapotú ingatlant,  

Hónap végéig lehet 
szavazni az online 
jelmezversenyen 

 
Ugyan a farsangi 

időszaknak 

hivatalosan már 

vége, mégis örömteli 

eseménynek 

lehetünk részesei a 

közösségi médiának 

köszönhetően. 

Büszkén jelentjük 

be, hogy 20 bátor 

versenyző jelezte, 

részt szeretne venni 

az online 

jelmezversenyünkön

, ezzel is mosolyt 

csalva 

mindannyiunk 

arcára ebben a nehéz 

időszakban. 

Az önkormányzat 

hivatalos facebook 

oldalán zajlik a 

megmérettetés 

egészen vasárnapig. 

Az a maszkot 

készítő-, vagy 

jelmezes versenyző 

nyer, akinek a 

fotójára 

2021.február 28-án 

20.00 óráig a 

legtöbb like 

érkezik!  

A második 

helyezettnek sincs 

oka szomorkodni, 

mert 

közönségszavazattal 

is értékes 

nyereményre tehet 

szert! 

 

Lájkokra fel! :) 

 

 

 
 

 
Nyim Község 

Önkormányzata | 

Facebook 
 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
https://bankmonitor.hu/hitelek/otthonteremtesi-kedvezmeny-csok/
https://bankmonitor.hu/hitelek/otthonteremtesi-kedvezmeny-csok/
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www.nyim.hu Közös nyilatkozat a természeti környezetünk védelméért 

Egyházi Hírek 
Református: 

- március 7-én, 

vasárnapi isten-

tiszteleteinken be-

kapcsolódunk a Nők 

Világ-imanapi ren-

dezvényébe a Kö-

zösségi Házban, a 

szokott időben.  

- március 28-án, 

nagy-böjt VI. (utolsó) 

vasárnapján 

(virágvasárnap) már a 

templomainkban 

lesznek az istentiszte-

letek, a szokott 

időben.  

- április 4-én, húsvét I. 

napi ünnepi úrvacsorás 

istentiszteleteink, 

ugyancsak a 

templomainkban, a 

szokott időben. (Az 

ünnep másnapján már 

nem lesz úrvacsorai 

közösség)  

-  idei Egyetemes 

Imahetünket–a ki-

alakult járvány-

helyzetre tekintettel – 

minden bizonnyal csak 

tavasszal; húsvét II. és 

III. vasárnapja (április 

18-25.) között fogjuk 

megrendezni Kiliti-

Ságvár-Nyim vi-

szonylatban 

Katolikus: 

-március 25-én 16.30. 

órakor kezdődik a 

szentmise a 

Nyimi Katolikus Tem-

plomban gyü-

mölcsoltó bol-

dogasszony tisz-

teletére. 

 

 

 
 

A világot sújtó járvány annak számtalan kedvezőtlen hatása mellett jelentősen lekorlátozta az emberek 

utazási, és pihenési lehetőségeit is. Bezártak múzeumaink, rendre elmaradnak közös rendezvényeink, és 

sajnos kedvenc éttermeinket, kávézóinkat sem látogathatjuk. Most egyedül a szabadban eltöltött idő 

jelentheti mindannyiunk számára a testet-lelket feltöltő kikapcsolódást. Ehhez az erdők-mezők mindenki 

számára nyitva állnak, ahol gyalogosan, kerékpárral, vagy lóval is kereshetjük az új kalandokat. A 

természetjárás törvényben rögzített, valamint íratlan normáit azonban sajnos nem mindenki ismeri, vagy 

tartja tiszteletben, mivel az elharapódzó illegális terepjárós, terepmotoros és quados forgalom a külső-

somogyi településeken is egyre gyakoribb. Ez egyre több konfliktushoz vezet. A gépek a sarat dagasztva 

teszik tönkre a gyalogosok, kerékpárosok és a gazdálkodók által is használt földutjainkat, valamint 

letapossák a gazdák terményeit is. A meredek domboldalakon komoly talajpusztulást okoznak, a 

patakmedrekben, vízmosásokban közlekedve pedig értékes élőhelyeket semmisítenek meg. A jellemzően 

műszaki vizsgával sem rendelkezői szerkezetek kipufogó gázai jelentősen szennyezik a környezetet, és 

rendkívül erős hangjukkal nemcsak a házi állatokat és a vadállományt zavarják, hanem olyan ritka, 

szigorúan védett fészkelő madaraink költését is megakadályozzák, mint a békászó sas, a réti sas, vagy a 

bagolyfélék. Az utóbbi időben sajnos megszaporodott azon jóérzésű turisták száma is, akik felháborodva 

számolnak be a rendszerint jogosítvány nélkül, és akár ittasan állapotban, életveszélyesen száguldozó, 

vagy „csak” az erdő csendjét megölő terepjárósok által tönkretett családi kirándulásukról. Mindannyiunk 

közös érdeke, hogy településeink az itt lakók számára élhetőek maradjanak, az idelátogatóknak pedig 

továbbra is vonzó úticélt jelenthessenek. Ebben a Balaton vonzereje, és a belterületi fejlesztésekre 

elköltött minden egyes forint mellett, most még fontosabb szerepe van a tágabb természeti környezetünk 

állapotának, nyugalmának is. 

Kérjük ezért a Tisztelt Lakosságot, és a téma iránt érzékeny civil szervezeteket és gazdálkodókat, hogy 

egymással együttműködve tegyünk meg mindent az illegális terepautós, terepmotoros, és quados 

közlekedés visszaszorítása érdekében. Tereljük ismerőseinket közösen a helyes útra, az országban több 

helyen is kijelölt hivatalos cross pályákra, ahol embertársaikat és a természet világát kevésbé zavarva 

vezethetik le a bennük felgyülemlett feszültséget. 
A nyilatkozat támogatói: Agro Balaton Kft. – Bolla Sándor ügyvezető 

A Tiszta Erdőkért Egyesület – Szilágyi Péter elnök 

Balatonendréd Község Önkormányzata – Késmárki Tibor polgármester 

Balatonendrédi Hubertus Vadásztársaság – Sárosdi Zoltán elnök 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – Puskás Zoltán igazgató 

Balatonszárszói Önkormányzat – Fekete János polgármester 

Bálványos Község Önkormányzata – Sebestyén Gyula polgármester 

Best of Balaton Vadásztársaság – Imre János elnök 

Ermitrap Kft – Parti Imre ügyvezető 

Kapoly Község Önkormányzata – Vidus Lajos polgármester 

Karád Község Önkormányzata – Schádl Szilárd polgármester 

Kereki Község Önkormányzata – Csicsai László polgármester 

Kőröshegy Község Önkormányzata – Marczali Tamás polgármester 

Kötcse Önkormányzat – Dr. Feledy Gyula polgármester 

Lulla Község Önkormányzata – Kleiber Jenőné polgármester 

Magyar Tenger Mezőgazdasági Kft. – Tóth István ügyvezető 

Nagycsepely Község Önkormányzata – Zsiga Zita polgármester 

Nők a Balatonért Egyesület Zamárdi Csoportja – Schwarcné Reichert Ildikó csoportvezető 

Nyim Község Önkormányzata – Pistár Péter polgármester 

Pelsonius Arab Ménes Kft. – Baji Enikő ügyvezető 

Pusztaszemes Község Önkormányzata – Csicsa Dániel polgármester 

Ságvár Község Önkormányzata – Kecskés Gábor polgármester 

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Szántódi Erdészete – Iberpaker Gábor erdészet igazgató 

Siófok Város Önkormányzata – Dr. Lengyel Róbert polgármester 

Somogymeggyes Község Önkormányzata – Herczeg Károly polgármester 

Somogytúr Község Önkormányzata – Takács János polgármester 

Szántód Község Önkormányzata – Vízvári Attila polgármester 

Szólád Község Önkormányzata – Rózsás Elemér polgármester 

Tab Város Önkormányzata – Schmidt Jenő polgármester 

Torvaj Község Önkormányzata – Léner Péter polgármester 

Visz Község Önkormányzata – Szűcs Attila Gábor polgármester 

Völgyhíd Vadásztársaság – Bolla Sándor elnök 

Zamárdi Város Önkormányzata – Csákovics Gyula polgármester 

Zamárdi Nimród Vadásztársaság – Egyed 

6 éves a Nyimi 

Hírlevél! 

 

Köszönjük hűséges 

olvasóink bizalmát! 

Tartsanak velünk a 

jövőben is!  
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