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NAGYKUTAS A NAPTÁRBAN

aumgartner József 1990 és 2010 között, két
évtizeden, azaz öt cikluson át volt Nagykutas polgármestere. Nevéhez fűződik többek
között a Faluház építése, és neki köszönheti a község
a legjelentősebb infrastrukturális beruházásokat is.
Baumgartner Józsefnek a település nyolcszázadik évfordulóján, 2011-ben a faluért végzett áldozatos munka elismeréseként adományozott díszpolgári címet
a képviselő-testület. Az egykori polgármester ma is
aktív, a Községünkért Alapítvány tagjaként számos
rendezvény szervezője, és a nemrég alakult polgárőr
egyesület elnöke.
Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település valamennyi polgára nevében ezúton
kíván jó egészséget Baumgartner Józsefnek, Nagykutas Díszpolgárának, és szeretettel köszönti 70. születésnapja alkalmából.
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Czakó Balázs természetfotójával nyert Nagykutas az E.ON
“Lakóhelyünk fényei” elnevezéssel meghirdetett fotópályázatán, melynek köszönhetően a településről készült felvétel
szerepel majd az E.ON 2016-os falinaptárában.
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KÖNYVTÁRI HÉT SZÍNES PROGRAMOKKAL
AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ELNEVEZÉSŰ
RENDEZVÉNYSOROZATHOZ
KAPCSOLÓDVA
A
NAGYKUTASI KÖNYVTÁR SZÁMOS PROGRAMMAL
VÁRTA AZ ELMÚLT HÉT FOLYAMÁN A TELEPÜLÉSEN
ÉLŐKET.

A

rendezvényfolyam a megemlékezések,
emlékek napjával vette kezdetét, melynek
keretében fotókiállítás nyílt Nagykutas
nevezetességeiből, épített értékeiből. A hét folyamán a közbiztonságról, az egészségről is szó esett.
A könyvtár vendégül látta a baba-mama klub részt-

MEGEMLÉKEZÉS
A hagyományokhoz híven október 23-án 15 órakor az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából megemlékezést tart a település önkormányzata az Emlékmű előtti téren. Az ünnepi műsor keretében
fellépnek helyi fiatalok és a Nagykutasi Népdalkör, beszédet mond
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester.

QUISQUE
NONUM
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR
Falugondnok
Háziorvos
ERIBUS ERIA VELLABO.
OBIT MOSAM
Cseh Csaba
dr. Gergye Ferenc
30/637-9460
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827
Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280
Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033
Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00
Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15
Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213
Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00
Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501
Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514

A nagykutasi óvodások is a könyvtár vendégei voltak.
Napköziotthonos óvoda
70/323-8324
Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00
Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 9:00-10:00
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00
Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva | e-mail: mozaik@nagykutas.hu | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

REMEKELTEK A
NAGYKUTASIAK
A nyár folyamán pályázatot hirdetett a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár “Tervezz másik
könyvborítót!” és “Kedvenc olvasmányom” címmel, melyre rajzokat, fotókat és videókat készíthettek a gyerekek. A nagykutasi könyvtár olvasói
összesen 22 pályamunkával neveztek a megmérettetésre. Az eredményhirdetés az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében
október 10-én zajlott a megyei könyvtárban. Három kategóriából kettőben a nagykutasi fiatalok
bizonyultak a legjobbnak. A Képes könyvajánló kategóriában 1. helyezett lett Söller Cintia, a
Tervezz könyvborítót kategória nyertese Bogdán
Ramóna lett, Erdélyi Hanga Milla pályázatát különdíjjal jutalmazták.

vevőit, valamint a nagykutasi óvodásokat. A szombati könyvtári show
alkalmából Vincze Dávid bűvészmutatványokkal varázsolta el az olvasókat, és tortával köszöntötték a 100. beiratkozott olvasót. A “Könyves
Vasárnapon” Nagykutas szülötteinek, Bősze Gábornak és Galabárdi
Zoltánnak idézték fel irodalmi munkásságát, a könyvtári hét filmvetítéssel zárult.
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BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT FALUGONDNOKI
SZOLGÁLAT HÍREI
Nagykutas Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan
idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015.
november 9.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. A pályázatra azok a nagykutasi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali
tagozatos hallgatók és a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat. Pályázhatnak továbbá a 2015/2016. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló nagykutasi lakóhellyel rendelkező középiskolások.
Az önkormányzat rendelete értelmében hátrányos helyzetű az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át, vagyis az
57.000 forintot. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat december
7-ig bírálja el.
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A KÖZLEKEDÉS
BIZTONSÁGÁÉRT

A tömegközlekedés biztonsága, és a közúton történő közlekedés biztonságának
megőrzése érdekében az önkormányzat
kétévente felülvizsgálja a kezelésében
lévő utakat, és táblák kihelyezéséről dönthet.
Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember elsején tartott ülésén a közútról
szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt közútkezelői jogkörében eljárva döntött arról,
hogy a helyi közutak forgalmi rendjét a következők
szerint szabályozza. 2015 december 31-i hatállyal a
Gyöp utcát főútvonalnak minősíti; a Kossuth Lajos
utca belterületi szakaszán 30 km/h-s sebességkorlátozást, a Kossuth Lajos utca belterületi és külterületi szakaszán pedig 7,5 t-s súlykorlátozást vezet be.
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A falugondnoki szolgálat kapcsán az
elmúlt nyolc hónap tapasztalatait figyelembe véve a falugondnoki busz
igénybevétele 2015 októberétől az alábbiak szerint alakul. A háziorvosi, szakorvosi rendelésekre való eljutás, gyógyszerkiváltás, bevásárlás
céljából minden kedden és pénteken szállítja
Zalaegerszegre az ellátottakat Cseh Csaba falugondnok. Egyéb napokon továbbra is előzetes
egyeztetést követően - amennyiben lehetséges, legalább a szállítást megelőzően egy héttel - vehető igénybe a szolgálat - tájékoztatott
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester.

AVARÉGETÉS

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján október 1-től április 30-ig lehet
megsemmisíteni, keddenként 8.00 órától 16.00 óráig és
péntekenként 8.00 órától 19.00 óráig derült égbolt és szélmentes idő
esetén. Csak a jól éghető növényi hulladék ártalmatlanítható égetés
útján. Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetendő hulladék
nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni.
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NAGYKUTAS DANCE

A FALUNAP SZERVEZÉSEKOR JÖTT AZ ÖTLET.
ALKALMI FELLÉPÉSNEK INDULT. MÁRA CSAPATTÁ
KOVÁCSOLÓDTAK. EZ A NAGYKUTAS DANCE.

A

falunapra szerettünk volna valami helyi
produkcióval előrukkolni, az apácás számot akkor tanította be Némethné Dervalics Éva óvodavezető - árulta el az indulás részleteit Kovács Enikő, a csapat lelkes szervezője, aki
elmondta, a sikeren felbuzdulva úgy gondolták, érdemes lenne folytatni.
A jelenleg kilenc tagból álló tánccsoport tagjai között nagykutasi fiatalok éppúgy megtalálhatók,
mint a középkorosztály. A nagykutasi lányokból
és asszonyokból verbuválódott csapat azóta több
fellépésen van túl. A nyár folyamán az alibánfai és
andrásfai falunapon mutatkoztak be, és a nagykutasi közönség is újra láthatta őket a szeptember 12-i
hegyi búcsún, ahol már a “Két pej ló” című produkciót is előadták.
- Célunk, hogy legyen mindig valami poén az előadott számban, mindenképpen vidám legyen, amivel
színpadra állunk. Ehhez eddig nagyban hozzájárultak a “vendégszereplők” is - magyarázta Kovács
Enikő, akitől megtudtuk, igyekeznek tovább bővíteni
a repertoárt, terveik szerint a következő koreográfiát profi táncostól tanulják majd. Kovács Enikő hozzátette, szívesen látnak új tagokat is, várnak minden
nagykutasit, aki kedvet érez a tánchoz, és szívesen
mozogna kicsit egy jó hangulatú társaságban.

Szeptember 12-én a hegyi búcsú alkalmával láthatta a közönség a nyáron alakult nagykutasi tánccsoportot. A produkciók mindig valamilyen poénra épülnek, amihez nagyban hozzájárulnak a "vendégszereplők" is.

KÖZÖS ÉLMÉNYEK
FONTOS
A
SZOMSZÉDOS
TELEPÜLÉSEKKEL
VALÓ JÓ KAPCSOLAT, S MI IS LEHETNE
ERRE
ALKALMASABB
EGY
FALUNAPNÁL,
CSALÁDI
DÉLUTÁNNÁL
VAGY
FESZTIVÁLNÁL.
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TÉLI ESTÉK
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Ismét kezdődnek a péntek esti ös�szejövetelek a Faluházban.
A hosszú téli esték kellemes eltöltésére közös sütéssel-főzéssel, baráti beszélgetésekkel, hasznos tapasztalatcserékkel, kézműves foglalkozásokkal, jó hangulatban zajló
pénteki összejövetelek immár harmadik alkalommal várják a résztvevőket . A programsorozat
első, egyeztető megbeszélése október 22-én 17
órai kezdettel lesz a nagykutasi Faluházban, ahol
minden érdeklődő nagykutasi asszonyt és lányt,
minden lelkes, leendő résztvevőt és minden színes, hasznos ötletet szívesen látnak.
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Augusztus 21-én hagyományos sportnapot szervezett a Községünkért Alapítvány a falu sportpályáján, ahol a legkisebbeket ugrálóvár, játékos feladatok, a
felnőtteket utcabajnokság és ügyességi vetélkedők várták. A nap meglepetése,
és a jó hangulat biztosítéka a sportpálya mellett felállított "Üvegtigris" volt.

A nyár folyamán a főzőcsapat egyik legaktívabb tagjaként a bográcsra mindig
szakértelemmel ügyelt Cseh Csaba alpolgármester.

elekes, Lakhegy, Hegyhátszentpéter, Alibánfa, Andrásfa - sorolta a július-augusztus folyamán meglátogatott községeket
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, akitől
megtudtuk, a nagykutasi képviselőkből, családtagjaikból és lelkes segítőkből álló alkalmi főzőcsapat
valamennyi meghívásnak eleget tett a nyáron. Készítettek kakashere pörköltet, de rotyogott a bográcsban marha is, az andrásfai lecsófesztiválon
pedig a batyus lecsóval a dobogó második fokára
állhattak.
- Fontosak a közös élmények. Ezek az események
összekovácsolnak minket a szomszédos községekkel, hiszen hasonlóak adottságaink, hasonlóak
problémáink - fogalmazott Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, hozzátéve, bízik abban, hogy
jövőre lesz folytatás, Nagykutas is nyitott az ilyen
kezdeményezésekre.
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ALKALMASABB
EGY
FALUNAPNÁL,
CSALÁDI
DÉLUTÁNNÁL
VAGY
FESZTIVÁLNÁL.

T

TÉLI ESTÉK

g

Ismét kezdődnek a péntek esti ös�szejövetelek a Faluházban.
A hosszú téli esték kellemes eltöltésére közös sütéssel-főzéssel, baráti beszélgetésekkel, hasznos tapasztalatcserékkel, kézműves foglalkozásokkal, jó hangulatban zajló
pénteki összejövetelek immár harmadik alkalommal várják a résztvevőket . A programsorozat
első, egyeztető megbeszélése október 22-én 17
órai kezdettel lesz a nagykutasi Faluházban, ahol
minden érdeklődő nagykutasi asszonyt és lányt,
minden lelkes, leendő résztvevőt és minden színes, hasznos ötletet szívesen látnak.
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Augusztus 21-én hagyományos sportnapot szervezett a Községünkért Alapítvány a falu sportpályáján, ahol a legkisebbeket ugrálóvár, játékos feladatok, a
felnőtteket utcabajnokság és ügyességi vetélkedők várták. A nap meglepetése,
és a jó hangulat biztosítéka a sportpálya mellett felállított "Üvegtigris" volt.

A nyár folyamán a főzőcsapat egyik legaktívabb tagjaként a bográcsra mindig
szakértelemmel ügyelt Cseh Csaba alpolgármester.

elekes, Lakhegy, Hegyhátszentpéter, Alibánfa, Andrásfa - sorolta a július-augusztus folyamán meglátogatott községeket
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, akitől
megtudtuk, a nagykutasi képviselőkből, családtagjaikból és lelkes segítőkből álló alkalmi főzőcsapat
valamennyi meghívásnak eleget tett a nyáron. Készítettek kakashere pörköltet, de rotyogott a bográcsban marha is, az andrásfai lecsófesztiválon
pedig a batyus lecsóval a dobogó második fokára
állhattak.
- Fontosak a közös élmények. Ezek az események
összekovácsolnak minket a szomszédos községekkel, hiszen hasonlóak adottságaink, hasonlóak
problémáink - fogalmazott Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, hozzátéve, bízik abban, hogy
jövőre lesz folytatás, Nagykutas is nyitott az ilyen
kezdeményezésekre.

MOZAIK
KÖSZÖNTÉS

B
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NAGYKUTAS A NAPTÁRBAN

aumgartner József 1990 és 2010 között, két
évtizeden, azaz öt cikluson át volt Nagykutas polgármestere. Nevéhez fűződik többek
között a Faluház építése, és neki köszönheti a község
a legjelentősebb infrastrukturális beruházásokat is.
Baumgartner Józsefnek a település nyolcszázadik évfordulóján, 2011-ben a faluért végzett áldozatos munka elismeréseként adományozott díszpolgári címet
a képviselő-testület. Az egykori polgármester ma is
aktív, a Községünkért Alapítvány tagjaként számos
rendezvény szervezője, és a nemrég alakult polgárőr
egyesület elnöke.
Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település valamennyi polgára nevében ezúton
kíván jó egészséget Baumgartner Józsefnek, Nagykutas Díszpolgárának, és szeretettel köszönti 70. születésnapja alkalmából.

l

Czakó Balázs természetfotójával nyert Nagykutas az E.ON
“Lakóhelyünk fényei” elnevezéssel meghirdetett fotópályázatán, melynek köszönhetően a településről készült felvétel
szerepel majd az E.ON 2016-os falinaptárában.

MOZAIK
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KÖNYVTÁRI HÉT SZÍNES PROGRAMOKKAL
AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ELNEVEZÉSŰ
RENDEZVÉNYSOROZATHOZ
KAPCSOLÓDVA
A
NAGYKUTASI KÖNYVTÁR SZÁMOS PROGRAMMAL
VÁRTA AZ ELMÚLT HÉT FOLYAMÁN A TELEPÜLÉSEN
ÉLŐKET.

A

rendezvényfolyam a megemlékezések,
emlékek napjával vette kezdetét, melynek
keretében fotókiállítás nyílt Nagykutas
nevezetességeiből, épített értékeiből. A hét folyamán a közbiztonságról, az egészségről is szó esett.
A könyvtár vendégül látta a baba-mama klub részt-

MEGEMLÉKEZÉS
A hagyományokhoz híven október 23-án 15 órakor az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából megemlékezést tart a település önkormányzata az Emlékmű előtti téren. Az ünnepi műsor keretében
fellépnek helyi fiatalok és a Nagykutasi Népdalkör, beszédet mond
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester.

QUISQUE
NONUM
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR
Falugondnok
Háziorvos
ERIBUS ERIA VELLABO.
OBIT MOSAM
Cseh Csaba
dr. Gergye Ferenc
30/637-9460
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827
Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280
Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033
Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00
Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15
Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213
Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00
Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501
Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514

A nagykutasi óvodások is a könyvtár vendégei voltak.
Napköziotthonos óvoda
70/323-8324
Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00
Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 9:00-10:00
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00
Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva | e-mail: mozaik@nagykutas.hu | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

REMEKELTEK A
NAGYKUTASIAK
A nyár folyamán pályázatot hirdetett a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár “Tervezz másik
könyvborítót!” és “Kedvenc olvasmányom” címmel, melyre rajzokat, fotókat és videókat készíthettek a gyerekek. A nagykutasi könyvtár olvasói
összesen 22 pályamunkával neveztek a megmérettetésre. Az eredményhirdetés az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében
október 10-én zajlott a megyei könyvtárban. Három kategóriából kettőben a nagykutasi fiatalok
bizonyultak a legjobbnak. A Képes könyvajánló kategóriában 1. helyezett lett Söller Cintia, a
Tervezz könyvborítót kategória nyertese Bogdán
Ramóna lett, Erdélyi Hanga Milla pályázatát különdíjjal jutalmazták.

vevőit, valamint a nagykutasi óvodásokat. A szombati könyvtári show
alkalmából Vincze Dávid bűvészmutatványokkal varázsolta el az olvasókat, és tortával köszöntötték a 100. beiratkozott olvasót. A “Könyves
Vasárnapon” Nagykutas szülötteinek, Bősze Gábornak és Galabárdi
Zoltánnak idézték fel irodalmi munkásságát, a könyvtári hét filmvetítéssel zárult.

