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NAGYKUTAS NYUGDÍJAS KORÚ LAKÓIT 
KÖSZÖNTÖTTE A TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁPRILIS 26-ÁN A FALUHÁZBAN, AMI SZINTE 
TELJESEN MEGTELT A KELLEMES VASÁRNAP 
DÉLUTÁNON.

TISZTELGÉS GYÜMÖLCSFAOSZTÁS

TEMETŐ BESZÁMOLÓ

A két évvel ezelőtt elhunyt Tóth Lajosra emlékez-
tek március utolsó szombatján egykori sporttársak, 
családtagok és barátok, akik a tisztelgés jeleként a 
nagykutasi temetőben közös gyertyagyújtásra gyűl-
tek össze, majd hagyományteremtő szándékkal te-
keversenyt rendeztek, ahol emléklapot vehettek át 
a helyezettek és a legsportszerűbb játékos.

Farkas Ervin, az ALMA 2000 Kft. tulajdonosa jóvoltából közel 1000 db 
alma- és barackfa csemete került kiosztásra a lakosságnak 2015. ápri-
lis 17-én. Nagykutas Község Önkormányzata a településen élők nevé-
ben ezúton is köszönetét fejezi ki a nagylelkű felajánlásért. 

nagykutasi köztemető 
rendezettebb, kultu-
ráltabb környezetének 

kialakítása érdekében közel száz 
tuja került elültetésre április má-
sodik felében a sírkert déli keríté-
se mellé.

Alma2000 Kutas Labdarú-
gó Sportegyesület (adó-
szám: 19957412-1-20) 2014. 

évi pénzügyi beszámolója szerint 
az egyesület 0 forint bevétellel, és 
0 forint kiadással zárta a 2014. évet. 
Sóvágó László, SE Elnök

nök azok, akik előttünk járnak az úton, 
önöktől örököltük meg ezt a települést, 
tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót ér-

tünk egymással. Önök hordozták vállaikon a falut, 
kemény munkával keresték a kenyeret, építettek 
benne hajlékot, nevelték a gyerekeket. Tiszteletünk 

ájus 8-án 20 fővel megalakult a polgárőrség Nagykutason. A 
tagok elfogadták a Nagykutasi Polgárőr Egyesület alapszabá-
lyát, és megválasztották az elnökséget. Az egyesület elnöke 

id. Baumgartner József, titkára Cseh Csaba, az elnökség harmadik tagja 
Kaczor Zsolt lett.  
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a polgárőrség megalaku-
lása kapcsán hangsúlyozta, Nagykutas közbiztonságának erősítése 
fontos feladat, kiváló kezdeményezésnek tartja az egyesület megala-
kítását. A polgármester hozzátette, a település önkormányzata lehe-
tőségeihez mérten igyekszik minden segítséget megadni az önkéntes 
szerveződésnek.

QUISQUE NONUM
PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR 
ERIBUS ERIA VELLABO. OBIT MOSAM
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos 
dr. Gergye Ferenc
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

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

Falugondnok
Cseh Csaba
30/637-9460 

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

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 8:00-9:00

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00

Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Hétfő 16:00-18:00
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00

A Az
A Faluház szinte teljesen megtelt a kellemes vasárnap délutánon

A gyümölcsfákból az orvosi rendelő mögötti területre is jutott, a csemetéket a közfog-
lalkoztatottak ültették el.

A helyi óvodások köszöntették az időseket

„MERT A MÚLTON ÉPÜL FEL A JELEN ÉS A JÖVŐ"

magában foglalja támogatásunkat, szeretetünket és nagyrabecsülé-
sünket – fogalmazott köszöntőjében Ferenczné Baumgartner Éva pol-
gármester. Az ünnepi műsor keretében felléptek a helyi óvodások, a 
Nagykutasi Népdalkör, valamint a Zalaszentmihályi Nótakör. A sok-sok 
önkéntes segítő közreműködésével az időseket finom vacsora és sü-
temény várta, az estet pedig a férfikórus harmonikása tette még em-
lékezetesebbé.  

MEGALAKULT A POLGÁRŐRSÉG
Nagykutas mutatkozhat be a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár József Attila Fiókkönyvtárá-
ban (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.) egy hóna-
pon át. 
A kiállítás keretében helyi kiadványok, nagyku-
tasi kézművesek munkái (horgolás, mandala, 
kerámia), helyi lakosok gyűjteményei (régi me-
sekönyvek, szalvéták a 60-as évektől napjainkig) 
kerülnek bemutatásra. 

A kiállítást 
2015. május 20-án 14 órakor 

Kiss Gábor könyvtárigazgató nyitja meg. Az ün-
nepélyes megnyitóra minden nagykutasit és a 
településről elszármazott egykori lakost szere-
tettel várnak.   

MEGHÍVÓ
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EBTARTÁS SZABÁLYAI
SZÁMOS JOGSZABÁLY, ÍGY A SZABÁLYSÉRTÉSI, AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY, DE A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV IS TARTALMAZ 
RENDELKEZÉSEKET A FELELŐS KUTYATARTÁS SZABÁLYAIRÓL. A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ALÁBBIAK.

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZGYÚJTÁSRÓL
2015. MÁRCIUS 5-ÉN HATÁLYBA LÉPETT AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ BM RENDELET, AMELY ÚJ 
RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZ A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁSRA, KÜLÖNÖSEN AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉSRE VONATKOZÓAN. 

VERSES FELADVÁNYOKKAL, 
BARANGOLÁSSAL  
LELKES ÉS JÓKEDVŰ CSAPATOK, HAT ÁLLOMÁS ÉS SZÁMOS NAGYSZE-
RŰ KÖLTEMÉNY – ÁPRILIS 11-ÉN, A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 
JÁTÉKOS BARANGOLÁST SZERVEZETT A NAGYKUTASI KÖNYVTÁR.

MEGEMLÉKEZÉS

2013. január elsejétől a négy hónaposnál idősebb 
ebek már csak elektronikus transzponderrel (chip-
pel) megjelölve tarthatók. A kutyatartó kötelessé-
ge, hogy az állatorvosnál kezdeményezze kutyája 

A helyi rendeletben meghatározott égetési idő-
szak kivételével a lábon álló növényzet, tarló, nö-
vénytermesztéssel összefüggésben és belterületi 
ingatlanok használata során keletkezett kerti hul-
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megjelölését (chip), illetve a korábban már megjelölt kutyák 
regisztrációját. Az a kutya tulajdonos, aki az adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírság-
ról szóló rendelet szerint 30.000-90.000 forintig terjedő bír-
sággal sújtható. Ha valaki az állat kötelező megjelölését nem 
végezteti el, 45.000-135.000 forintig terjedő állatvédelmi bír-
sággal sújtható. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel 
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles 
jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé. Az 
ebek veszettség elleni védőoltása évente a tulajdonos köte-
lezettsége.
A kistestű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűeknek 
(20-40kg) 15, nagytestűeknek 20 m2 területet kell biztosítani. 
Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méte-
res eszközzel (lánc, kötél stb.) szabad csak megkötve tartani.
Minden gazdának kötelessége megfelelő kerítéssel megóv-
nia kutyáját és környezetét. A szabálysértési törvény szerint, 
aki a felügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, illetve ott, vagy természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi, vagy 

ladék szabadtéri égetése tilos. Nagykutason az avar és kerti 
hulladék égetésére október 1. és április 30. között keddi és 
pénteki napokon van lehetősége a lakosságnak, a nyári idő-
szakban, vagyis május 1-jétől szeptember 30-ig a tűzgyújtás 
tilos szabad térben. Abban az esetben, ha belterületen sza-
badtéri égetés folyik, és az égetést nem az önkormányzat 
rendeletében meghatározott napon végzik, a tűzvédelmi ha-
tóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A 
szabálytalanságot elkövetővel szemben 20.000-60.000 forin-
tig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. 
Külterületen történő lábon álló növényzet, tarló, illetve a nö-
vénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék sza-
badtéri égetését az ingatlan tulajdonosának, használójának 

kóborolni hagyja, avagy szájkosár és póráz nélkül közforgal-
mú közlekedési eszközön szállítja, szabálysértést követ el.
A Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében, aki állatot 
tart, felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz. Az 
állattartó az állat által okozott kárért az általános szabályok 
szerint felel, felelősségét tehát kimentheti annak bizonyítá-
sával, hogy az állattartás terén úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. Ennek a bizonyítása azonban 
az állattartót terheli. Megállapítható az állattartó felelőssége 
továbbá minden olyan esetben, amikor az állattartó megsze-
gi az állattartásra vonatkozó szabályokat, és ezzel másnak, 
akár más kutyának kárt okoz. Az állatvédelmi törvény konk-
rétan rendelkezik arról, hogy az állat ürülékét az állattartó 
a közterületről köteles eltávolítani, ennek elmulasztása ese-
tén, az állattartó pénzbírsággal sújtható. 
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy Nagykutas Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-én tartott 
ülésén döntött arról, hogy az illetékességi területén találha-
tó, vagy odatévedt, ott gazdátlanul tartózkodó kutyák elszál-
lítására a „BOGÁNCS” Zalaegerszegi Állatvédő Egyesülettel 
köt megállapodást. Amennyiben a település közterületein 
fellelhető, vagy odatévedt, ott gazdátlanul tartózkodó kutyá-
kat észlelnek, tegyék meg bejelentésüket a hivatalban. 

dr. Erdélyi Gábor jegyző

engedélyeztetnie kell az első fokú tűzvédelmi hatósággal. A 
kérelmet legkésőbb az irányított égetés tervezett időpont-
ját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Hatósági engedély hiá-
nyában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot 
von maga után.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő 
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. Tűzgyújtási ti-
lalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a 
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjon felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjon megfelelő meny-
nyiségű oltóanyagról. Mindig legyen a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát fo-
lyamatosan felügyelete alatt tud tartani. Amennyiben mégis 
tűzeset következik be, azonnal hívja katasztrófavédelemi mű-
veletirányítási ügyeletét a 105-ös segélyhívó számon. 

prilis első felében megkezdődtek az árko-
lási és útjavítási munkák a település érin-
tett utcáiban, az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési önkormányzatok fejlesz-
tési támogatása keretében elnyert, 6,5 millió fo-
rint összegű forrás felhasználásával.
- A Gyöp utcában folyamatos problémaként je-
lentkezett nagyobb esőzések idején a csapadék 
lezúdulása. A rendkívüli időjárás okozta károk 
megelőzése érdekében a vízelvezetők helyreállí-
tását már nem halaszthattuk tovább, és az Erdei 
utca burkolatának rendbetételével sem várhat-
tunk tovább – fogalmazott Ferenczné Baumgart-
ner Éva polgármester, aki hozzátette, a lakosság 
aktív közreműködésére is számít az önkormány-
zat, hiszen az árkolási munkákkal párhuzamosan 
a hidak, átereszek rendbetétele is elengedhetet-
len.
A polgármestertől megtudtuk, a munkálatok el-
végzésével több vállalkozó közül a legelőnyösebb 
ajánlatot adó Bor Kft.-t bízta meg az önkormány-
zat. A helyreállítást 2015. június 30-ig kell befejez-
nie az érintett szakaszokon a kivitelezőnek.

endhagyó módon ünnepelte idén a település a Költészet Nap-
ját, az egészen kicsi gyermekektől a felnőttekig sokan bekap-
csolódtak a több helyszínt felölelő programba. A Helytörténeti 

Gyűjteménynél családdal, hagyományokkal, régi használati tárgyakkal 
kapcsolatos verseket kellett megfejteni, a templomnál vallási témájú 
kérdések, míg az orvosi rendelőben Petőfi Sándor költeményei jelen-
tettek kihívást. A negyedik állomáson a kreativitásra volt szükség, a 
sportpályán pedig természettel kapcsolatos verses feladványokat ol-
dottak meg a résztvevők. A hatodik, s egyben utolsó állomás a könyv-
tár volt, ahol kirakóval birkóztak meg a csapatok. A barangolásról senki 
sem tért haza üres kézzel, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és 
Nagykutas Önkormányzata jóvoltából minden csapat jutalmat kapott. 

Megemlékezést tartottak március 15-én a nemzeti 
ünnep tiszteletére a Faluházban. Az ünnepség ke-
retében az Emlékműnél koszorút helyezett el a kép-
viselő-testület. Nagykutas csatlakozott az „Együtt 
szaval az ország” elnevezéssel meghirdetett verses 
élőlánchoz, melynek keretében 15 órakor a megem-
lékezés résztvevői közösen szavalták el a Nemzeti 
dalt a Petőfi utcában
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megjelölését (chip), illetve a korábban már megjelölt kutyák 
regisztrációját. Az a kutya tulajdonos, aki az adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírság-
ról szóló rendelet szerint 30.000-90.000 forintig terjedő bír-
sággal sújtható. Ha valaki az állat kötelező megjelölését nem 
végezteti el, 45.000-135.000 forintig terjedő állatvédelmi bír-
sággal sújtható. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel 
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles 
jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé. Az 
ebek veszettség elleni védőoltása évente a tulajdonos köte-
lezettsége.
A kistestű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűeknek 
(20-40kg) 15, nagytestűeknek 20 m2 területet kell biztosítani. 
Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méte-
res eszközzel (lánc, kötél stb.) szabad csak megkötve tartani.
Minden gazdának kötelessége megfelelő kerítéssel megóv-
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aki a felügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, illetve ott, vagy természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi, vagy 

ladék szabadtéri égetése tilos. Nagykutason az avar és kerti 
hulladék égetésére október 1. és április 30. között keddi és 
pénteki napokon van lehetősége a lakosságnak, a nyári idő-
szakban, vagyis május 1-jétől szeptember 30-ig a tűzgyújtás 
tilos szabad térben. Abban az esetben, ha belterületen sza-
badtéri égetés folyik, és az égetést nem az önkormányzat 
rendeletében meghatározott napon végzik, a tűzvédelmi ha-
tóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A 
szabálytalanságot elkövetővel szemben 20.000-60.000 forin-
tig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. 
Külterületen történő lábon álló növényzet, tarló, illetve a nö-
vénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék sza-
badtéri égetését az ingatlan tulajdonosának, használójának 

kóborolni hagyja, avagy szájkosár és póráz nélkül közforgal-
mú közlekedési eszközön szállítja, szabálysértést követ el.
A Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében, aki állatot 
tart, felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz. Az 
állattartó az állat által okozott kárért az általános szabályok 
szerint felel, felelősségét tehát kimentheti annak bizonyítá-
sával, hogy az állattartás terén úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. Ennek a bizonyítása azonban 
az állattartót terheli. Megállapítható az állattartó felelőssége 
továbbá minden olyan esetben, amikor az állattartó megsze-
gi az állattartásra vonatkozó szabályokat, és ezzel másnak, 
akár más kutyának kárt okoz. Az állatvédelmi törvény konk-
rétan rendelkezik arról, hogy az állat ürülékét az állattartó 
a közterületről köteles eltávolítani, ennek elmulasztása ese-
tén, az állattartó pénzbírsággal sújtható. 
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy Nagykutas Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22-én tartott 
ülésén döntött arról, hogy az illetékességi területén találha-
tó, vagy odatévedt, ott gazdátlanul tartózkodó kutyák elszál-
lítására a „BOGÁNCS” Zalaegerszegi Állatvédő Egyesülettel 
köt megállapodást. Amennyiben a település közterületein 
fellelhető, vagy odatévedt, ott gazdátlanul tartózkodó kutyá-
kat észlelnek, tegyék meg bejelentésüket a hivatalban. 

dr. Erdélyi Gábor jegyző

engedélyeztetnie kell az első fokú tűzvédelmi hatósággal. A 
kérelmet legkésőbb az irányított égetés tervezett időpont-
ját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Hatósági engedély hiá-
nyában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot 
von maga után.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő 
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. Tűzgyújtási ti-
lalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a 
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjon felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjon megfelelő meny-
nyiségű oltóanyagról. Mindig legyen a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát fo-
lyamatosan felügyelete alatt tud tartani. Amennyiben mégis 
tűzeset következik be, azonnal hívja katasztrófavédelemi mű-
veletirányítási ügyeletét a 105-ös segélyhívó számon. 

prilis első felében megkezdődtek az árko-
lási és útjavítási munkák a település érin-
tett utcáiban, az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési önkormányzatok fejlesz-
tési támogatása keretében elnyert, 6,5 millió fo-
rint összegű forrás felhasználásával.
- A Gyöp utcában folyamatos problémaként je-
lentkezett nagyobb esőzések idején a csapadék 
lezúdulása. A rendkívüli időjárás okozta károk 
megelőzése érdekében a vízelvezetők helyreállí-
tását már nem halaszthattuk tovább, és az Erdei 
utca burkolatának rendbetételével sem várhat-
tunk tovább – fogalmazott Ferenczné Baumgart-
ner Éva polgármester, aki hozzátette, a lakosság 
aktív közreműködésére is számít az önkormány-
zat, hiszen az árkolási munkákkal párhuzamosan 
a hidak, átereszek rendbetétele is elengedhetet-
len.
A polgármestertől megtudtuk, a munkálatok el-
végzésével több vállalkozó közül a legelőnyösebb 
ajánlatot adó Bor Kft.-t bízta meg az önkormány-
zat. A helyreállítást 2015. június 30-ig kell befejez-
nie az érintett szakaszokon a kivitelezőnek.

endhagyó módon ünnepelte idén a település a Költészet Nap-
ját, az egészen kicsi gyermekektől a felnőttekig sokan bekap-
csolódtak a több helyszínt felölelő programba. A Helytörténeti 

Gyűjteménynél családdal, hagyományokkal, régi használati tárgyakkal 
kapcsolatos verseket kellett megfejteni, a templomnál vallási témájú 
kérdések, míg az orvosi rendelőben Petőfi Sándor költeményei jelen-
tettek kihívást. A negyedik állomáson a kreativitásra volt szükség, a 
sportpályán pedig természettel kapcsolatos verses feladványokat ol-
dottak meg a résztvevők. A hatodik, s egyben utolsó állomás a könyv-
tár volt, ahol kirakóval birkóztak meg a csapatok. A barangolásról senki 
sem tért haza üres kézzel, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és 
Nagykutas Önkormányzata jóvoltából minden csapat jutalmat kapott. 

Megemlékezést tartottak március 15-én a nemzeti 
ünnep tiszteletére a Faluházban. Az ünnepség ke-
retében az Emlékműnél koszorút helyezett el a kép-
viselő-testület. Nagykutas csatlakozott az „Együtt 
szaval az ország” elnevezéssel meghirdetett verses 
élőlánchoz, melynek keretében 15 órakor a megem-
lékezés résztvevői közösen szavalták el a Nemzeti 
dalt a Petőfi utcában
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NAGYKUTAS NYUGDÍJAS KORÚ LAKÓIT 
KÖSZÖNTÖTTE A TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 
ÁPRILIS 26-ÁN A FALUHÁZBAN, AMI SZINTE 
TELJESEN MEGTELT A KELLEMES VASÁRNAP 
DÉLUTÁNON.

TISZTELGÉS GYÜMÖLCSFAOSZTÁS

TEMETŐ BESZÁMOLÓ

A két évvel ezelőtt elhunyt Tóth Lajosra emlékez-
tek március utolsó szombatján egykori sporttársak, 
családtagok és barátok, akik a tisztelgés jeleként a 
nagykutasi temetőben közös gyertyagyújtásra gyűl-
tek össze, majd hagyományteremtő szándékkal te-
keversenyt rendeztek, ahol emléklapot vehettek át 
a helyezettek és a legsportszerűbb játékos.

Farkas Ervin, az ALMA 2000 Kft. tulajdonosa jóvoltából közel 1000 db 
alma- és barackfa csemete került kiosztásra a lakosságnak 2015. ápri-
lis 17-én. Nagykutas Község Önkormányzata a településen élők nevé-
ben ezúton is köszönetét fejezi ki a nagylelkű felajánlásért. 

nagykutasi köztemető 
rendezettebb, kultu-
ráltabb környezetének 

kialakítása érdekében közel száz 
tuja került elültetésre április má-
sodik felében a sírkert déli keríté-
se mellé.

Alma2000 Kutas Labdarú-
gó Sportegyesület (adó-
szám: 19957412-1-20) 2014. 

évi pénzügyi beszámolója szerint 
az egyesület 0 forint bevétellel, és 
0 forint kiadással zárta a 2014. évet. 
Sóvágó László, SE Elnök

nök azok, akik előttünk járnak az úton, 
önöktől örököltük meg ezt a települést, 
tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót ér-

tünk egymással. Önök hordozták vállaikon a falut, 
kemény munkával keresték a kenyeret, építettek 
benne hajlékot, nevelték a gyerekeket. Tiszteletünk 

ájus 8-án 20 fővel megalakult a polgárőrség Nagykutason. A 
tagok elfogadták a Nagykutasi Polgárőr Egyesület alapszabá-
lyát, és megválasztották az elnökséget. Az egyesület elnöke 

id. Baumgartner József, titkára Cseh Csaba, az elnökség harmadik tagja 
Kaczor Zsolt lett.  
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a polgárőrség megalaku-
lása kapcsán hangsúlyozta, Nagykutas közbiztonságának erősítése 
fontos feladat, kiváló kezdeményezésnek tartja az egyesület megala-
kítását. A polgármester hozzátette, a település önkormányzata lehe-
tőségeihez mérten igyekszik minden segítséget megadni az önkéntes 
szerveződésnek.

QUISQUE NONUM
PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR 
ERIBUS ERIA VELLABO. OBIT MOSAM
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos 
dr. Gergye Ferenc
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

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

Falugondnok
Cseh Csaba
30/637-9460 

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

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 8:00-9:00

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00

Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Hétfő 16:00-18:00
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00

A Az
A Faluház szinte teljesen megtelt a kellemes vasárnap délutánon

A gyümölcsfákból az orvosi rendelő mögötti területre is jutott, a csemetéket a közfog-
lalkoztatottak ültették el.

A helyi óvodások köszöntették az időseket

„MERT A MÚLTON ÉPÜL FEL A JELEN ÉS A JÖVŐ"

magában foglalja támogatásunkat, szeretetünket és nagyrabecsülé-
sünket – fogalmazott köszöntőjében Ferenczné Baumgartner Éva pol-
gármester. Az ünnepi műsor keretében felléptek a helyi óvodások, a 
Nagykutasi Népdalkör, valamint a Zalaszentmihályi Nótakör. A sok-sok 
önkéntes segítő közreműködésével az időseket finom vacsora és sü-
temény várta, az estet pedig a férfikórus harmonikása tette még em-
lékezetesebbé.  

MEGALAKULT A POLGÁRŐRSÉG
Nagykutas mutatkozhat be a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár József Attila Fiókkönyvtárá-
ban (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.) egy hóna-
pon át. 
A kiállítás keretében helyi kiadványok, nagyku-
tasi kézművesek munkái (horgolás, mandala, 
kerámia), helyi lakosok gyűjteményei (régi me-
sekönyvek, szalvéták a 60-as évektől napjainkig) 
kerülnek bemutatásra. 

A kiállítást 
2015. május 20-án 14 órakor 

Kiss Gábor könyvtárigazgató nyitja meg. Az ün-
nepélyes megnyitóra minden nagykutasit és a 
településről elszármazott egykori lakost szere-
tettel várnak.   

MEGHÍVÓ
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