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JÚLIUS ELSŐ SZOMBATJÁN SZÁMOS PROGRAM 
VÁRTA A TELEPÜLÉSEN ÉLŐKET. A FALUNAP 
KERETÉBEN A FRISSEN KIALAKÍTOTT PIHENŐPARK 
ÉS PARKOLÓ AVATÁSÁRA KERÜLT SOR, 
KÖNYVBEMUTATÓN TISZTELGETT NAGYKUTAS 
DÍSZPOLGÁRA, NÉHAI BŐSZE GÁBOR EMLÉKE ELŐTT 
A KÖZSÉG, ÉS IGAZI KULTURÁLIS KAVALKÁD TETTE 
MÉG TARTALMASABBÁ A JÚLIUS 4-I RENDEZVÉNYT.

NYÁRI PROGRAMOK-
KAL VÁR A KÖNYVTÁR

KIRÁNDULÁS A GYÜMÖLCSÖSBE
óvodai nyári élet hagyományaként idén is ellátogattak az óvo-
dások a nagykutasi gyümölcsösbe, hogy élményt szerezzenek 
a cseresznye és a sárgabarack szedéséről, valamint megismer-

kedhessenek a gyümölcsöskertben dolgozók munkájával.
Idősebb és ifjabb Farkas Ervin süteményekkel, gyümölccsel, ásvány-
vízzel vendégelte meg a gyerekeket. Az óvodások ezt követően busz-
szal mentek a cseresznyeszedőket megnézni, és az egyik sorban még a 
rekeszek megtöltésében is segédkezhettek az ott dolgozó hölgyeknek. 

egváltozott nyári nyitva tartási renddel és 
számos programmal várja a helyi fiatalokat 
a nagykutasi könyvtár a szünidőben.

Hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között, szombaton 10 és 
12 óra között tart nyitva július 13. és augusztus 29. kö-
zött a könyvtár. Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtá-
ros elmondta, szeretnének a gyerekeknek tartalmas 
szabadidős programokat kínálni, egyúttal a szülőket 
is mentesíteni, ezért döntöttek a megváltozott nyitva 
tartás mellett. Gyógytorna, kézműves foglalkozás, a 
kötelező olvasmányok közös feldolgozása, diavetítés, 
rajzpályázatok, foto-video pályázatok várják az ér-
deklődőket - sorolta a könyvtáros hozzátéve, ugyan 
délutánonként a nyári időszakban nem tartanak nyit-
va, a könyvtári szolgáltatások igény esetén bárkinek 
elérhetőek telefonos jelzést követően (92/364-122). gy élhető, önmagára büszke és a szem-

nek tetsző falut építünk, szépítünk együtt, 
hogy aki meglátogat minket, az örömmel 

nézhessen körül. Most csak apró lépéseket teszünk 
célunk felé, de ezek visznek minket előre, és nyu-
godtak lehetünk, hogy munkánk jó örökség lesz 
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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
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122
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Az Emlékmű park pihenőhelyének átadásán Vigh László köszöntötte a megjelenteket.

A gyümölcsöskerti séta előtt a gyerekeket süteménnyel, ásványvízzel várták.Csütörtökönként kézműves foglalkozáson vehetnek részt 
a helyi fiatalok.

Rövid színdarab tette felejthetetlenné a könyvbemutatót.

Nagy sikert aratott a nagykutasi óvónőkből és szülőkből alakult  csapat közös tánca.

SZÍNES PROGRAMOKKAL ZAJLOTT A FALUNAP

utódaink számára. Minden közösséget minősít az a 
tény, hogy környezetével miképpen bánik. Fontos, 
hogy ne csak a köztereket tartsuk rendben, legyünk 
igényesek a saját portánkkal szemben is - fogalma-
zott az Emlékmű park pihenőhelyének avatásán Fe-
renczné Baumgartner Éva polgármester, aki hozzá-
tette, jelentős társadalmi összefogással, a helyben 
élők aktív közreműködésével, áldozatos munkájával 
és felajánlásai révén újulhatott meg a település 
központja, ami remények szerint az átutazóknak 
éppúgy örömére szolgál majd, mint a helyben élők-
nek. Az avatáson Vigh László országgyűlési képvise-
lő köszöntötte a megjelenteket, majd Farkas László 
plébános szentelte fel a pihenőparkot és a parkolót.
Ezt követően került sor Bősze Gábor Nagykutasról 
megjelent harmadik könyvének bemutatójára (erről 
bővebben a 2. oldalon olvashat), majd kezdetét vet-
te a színjátszók, tánccsoportok, népdalkörök bemu-
tatkozása. Közülük kiemelkedő volt Alibánfa, hiszen 
a legtöbb fellépő csoporttal és produkcióval állt a 

település színpadra. Az estet Kriszti és a “Magyarucca”, Mersics Niko-
lett sanzonénekes, Sláger Tibó és bál színesítette. 
A falunap kísérőprogramjaként a gyerekeket kézműves foglalkozás 
várta. Filinger Ferencné védőnő közreműködésével egészségmegőrzé-
si tanácsadás, vérnyomás - és vércukorszint mérés zajlott, a faluház-
ban pedig rekord számú véradó, 19 fő vett részt a Magyar Vöröskereszt 
által szervezett véradáson.
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TOVÁBBI APRÓ TÖRTÉNETEK...
MEGJELENT BŐSZE GÁBOR HARMADIK KÖNYVE

LEZÁRULT A HELYREÁLLÍTÁS

ARATÓVERSENY 

NYOMOZZ VELÜNK! 
KIÁLLÍTÁS 

GYEREKNAP

“Nagykutas! Ha ezt a nevet leírom, mindig megdo-
bogtatja a szívemet. Mindig valami jó érzés kerít 
hatalmába, és végtelen nyugalom. Ha beülök a kis 
múzeumomba, akármilyen zaklatott is az idegálla-

Befejeződtek az április elején indult árkolási és 
útfelújítási munkák a település érintett utcáiban. 
Mint arról már beszámoltunk, Nagykutas önkor-
mányzata az adósságkonszolidációban részt nem 
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potom, ott megnyugszom. Nemcsak a Somogy megyei Kop-
pány völgyében gyűjtött tárgyak és írások kötik le a figyel-
memet, hanem a nagykutasiak is. Vajon miért van ez? Miért 
szerettem annyira és szeretem most is Nagykutast? Miért volt 
és van ma is öreg fejjel honvágyam? Valahogy ezt ki kellett 
fejeznem, meg kellett fogalmaznom magamnak is…” - e gon-
dolatokkal indul útjára Bősze Gábor utolsó könyvének be-
vezetője. A kötetet az önkormányzat és a megyei könyvtár 
jóvoltából vehetik kézbe az olvasók. A könyvbemutatóra a 
falunapon került sor. 

vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása kere-
tében 6,5 millió forint összegű fejlesztési forrást nyert, így 
valósulhatott meg a rendkívüli időjárás okozta károk megelő-
zését szolgáló, Gyöp utcát és Erdei utcát érintő beruházás.
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a fejlesztés kap-
csán elmondta, az árkolási munkák megkezdésével felhívták 
a lakosság figyelmét a hidak, átereszek rendbetételére, ezt 
azonban az ingatlantulajdonosok egy része még mindig nem 
végezte el. Az önkormányzat július 31-ig szabott határidőt az 
érintetteknek, és ismételten felhívta a figyelmet, ha valaki 
nem tudja a munkát elvégezni, jelezze azt az önkormányzat 
felé. Polgármester hozzátette, a határidő lejártát követően 
dr. Erdélyi Gábor jegyzővel bejárást végeznek, és ellenőrzik 

A nagykutasi születésű Bősze Gábort 2008-ban, első könyve 
megjelenésekor avatta Nagykutas díszpolgárrá. Aztán 2011-
ben újabb kötettel örvendetette meg a települést az egykori 
igazgató-tanító, Bősze József fia, aki szintén tanár lett. Jól-
lehet Bősze Gábor Somogy megyében telepedett le, szülő-
falujához mindig is különleges kötelék fűzte, benyomásait, 
emlékeit, érzéseit vetette papírra. Harmadik könyvének be-
mutatóján azonban már nem lehetett jelen...
A könyvet Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója ajánlotta 
az olvasók figyelmébe, hangsúlyozva, értékteremtő munkáról 
van szó, amelyet még egyedibbé tesz az a családi fotóalbum-
ból összeválogatott képtár, amit Bősze Gábor hozzátartozói 
bocsátottak a szerkesztők rendelkezésére. Kiss Gábor úgy fo-
galmazott, e történetek olyanok, akár az üvegcserepek, meg-
csillannak, emlékeket hívnak elő, gondolatokat ébresztenek 
az idősebbekben, akik talán ennek nyomán továbbadják majd 
gyermekeiknek, unokáiknak is saját emlékezetüket.
“...én még ismertem a háború előtti “igazi” Nagykutast - is-
mertem azokat az öreg embereket, akikre a ma élő nagyku-
tasiak közül is csak kevesen emlékeznek. Még magam előtt 
látom azokat az embereket, akik gyermekkoromban már 
öregek voltak. Szinte hallom a reggeli kanászkürtszót, és a 
karikás ostor durranásait, hallom a hajnali, a déli és az esti 
harangszót.” - írja egy helyütt Bősze Gábor.

a hidak, átereszek állapotát, hiszen a helyreállítással érintet 
szakaszokon a károk megelőzéséhez ezek karbantartása is 
elengedhetetlen.

megyei könyvtár a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszeren belül lehetőséget biz-
tosít a kistelepüléseknek a helyben élő 

gyűjtők, fellelhető gyűjtemények bemutatására. E 
program keretében mutathatta meg településünk 
május 20. és június 30. között a zalaegerszegi Jó-
zsef Attila Városi Tagkönyvtárban,  mennyi tehet-
séges ember él Nagykutason.
A kiállítás ünnepélyes megnyitóját Lukács Kor-
nélia dallal, Ferencz Evelin a gesztenyefa történe-
tével, a Nagykutasi Népdalkör pedig népdalcso-
korral tette színesebbé. A megnyitón Kiss Gábor 
könyvtár igazgató elevenítette fel Nagykutas-
hoz kötődő emlékeit, a megjelenteket Ferenczné 
Baumgartner Éva polgármester köszöntötte, majd 
a település díszvendégeként a Kossuth-díjas 
szobrász, keramikusművész Németh János osztot-

Gyereknap zajlott május 30-án a Faluházban. A kelle-
mes szombat délutánon népi játékok, ugrálóvár vár-
ta a Faluház udvarán a legkisebbeket. A Faluházban 
arcfestésre, kézműves foglalkozásra nyílt lehetőség, 
melynek keretében az óvoda dolgozóinak segítségé-
vel különleges dísztárgyakat, ékszereket készíthettek 
a gyermeknapi programra ellátogatók, akiket lángos, 
sütemény és fagylalt várt a nap végén.

Idén is részt vett a Nagykutasi Népdalkör a 2015. július 11-én meg-
rendezett aratóversenyen. A programot immár 27. alkalommal szervez-
ték meg Nován, a versenyről ezúttal két díjjal tért haza a nagykutasi 
csapat. Az étel-és italbemutatón második helyezett lett a népdalkör, 
Németh Mihálynét pedig a legjobb koszorúkötő címmel jutalmazták.

Nagykutas szülöttének, Kónya Zsuzsának manda-
láiból nyílt kiállítás június 26-án a zalaegerszegi 
Mimosa Lounge kávézóban. A közel félszáz alkotást, 

A
NAGYKUTAS BEMUTATKOZOTT 

Bősze Gábor: További apró 
történetek Nagykutas régi 
életéből (2015.) című kötete 
hozzáférhető a Zalaszenti-
váni Közös Önkormányzati 
Hivatal Nagykutasi Kirendelt-
ségén hivatali időben. 

ta meg a kiállítás résztvevőivel gondolatait.   
A paravánokon megidéződött a régi és a jelenlegi Nagykutas. 
Megtekinthetőek voltak a faluról szóló eddig megjelent könyvek, 
nyomtatott dokumentumok, melyek között igazi különlegességnek 
számított a bábakönyv és a cselédkönyv. Kónya Lászlóné szalvéta 
gyűjteményét, Köteles Mária  kártya-naptár gyűjteményét, Marótiné 
Diószegi Erzsébet mesekönyv gyűjteményét is megcsodálhatták az 
érdeklődők. A tárlaton Dormán Andrea gyöngyből készült nyaklán-
cai, Kónya Máténé gobelinjei, horgolásai, Kónya Zsuzsa mandalái, 
Major Lászlóné és Szlobodnik Dezsőné kézimunkái és vesszőalko-
tásai, Molnár Rita és Takács Ágnes kerámiái, Tóth Andrea ékszerei 
kaptak helyet. Mindezeken túl nem maradtak el azok a régi haszná-
lati tárgyak sem, amelyeket a helyi lakosok ajánlottak fel e kivételes 
bemutatkozáshoz. 

Közös bejáráson a kivitelezést végző Bor Kft. ügyvezetője, Bor László 
és a település polgármestere, Ferenczné Baumgartner Éva. 

Bősze Gábor sírjánál virággal és gyertyagyújtással emlékeztek

 Keressük Nagykutas legjobb nyomozó csapatát!
 „Szörnyű bűntények” történtek Nagykutason és környékén.  
 Rátok vár a feladat, hogy megfejtsétek a rejtélyeket, elemez-
zétek a bizonyítékokat, és elkapjátok a bűnöst. Te lehetsz Scherlock 
Holmes, Colombo, Derrick, Poirot vagy Miss Marple. Izgalmas kalandtúra 
és nyomozás várja a csapatokat augusztus 8-án. Gyülekező 18.30 órától 
a könyvtár előtt, cél a nagykutasi szőlőhegy. Legalább 4 fős csapatok 
jelentkezését várjuk! Nevezni lehet személyesen a nagykutasi könyv-
tárban, vagy az alábbi elérhetőségeken: e-mail: nagykutasikonyvtar@
gmail.com • telefon: 0692/364122. Az izgalmas este sokáig tarthat, így 
ha lehet, ételről és italról batyuban gondoskodjatok! A meglepetések 
garantáltak, senki nem fog csalódottan távozni. Nyomozásra fel!

s

 

köztük indiai 
üvegképeket , 
mandala ék-
szereket au-
gusztus 26-ig 
lehet megte-
kinteni. 

Augusztus 21-én szervezi meg az önkormányzat és a Közsé-
günkért Alapítvány a hagyományos sportnapot a nagyku-
tasi sportpályán, ahol labdarúgó mérkőzések, sportos vetél-
kedők várnak mindenkit.Y

e (

© olly - Fotolia.com 
#45633874



 

TOVÁBBI APRÓ TÖRTÉNETEK...
MEGJELENT BŐSZE GÁBOR HARMADIK KÖNYVE

LEZÁRULT A HELYREÁLLÍTÁS

ARATÓVERSENY 

NYOMOZZ VELÜNK! 
KIÁLLÍTÁS 

GYEREKNAP

“Nagykutas! Ha ezt a nevet leírom, mindig megdo-
bogtatja a szívemet. Mindig valami jó érzés kerít 
hatalmába, és végtelen nyugalom. Ha beülök a kis 
múzeumomba, akármilyen zaklatott is az idegálla-

Befejeződtek az április elején indult árkolási és 
útfelújítási munkák a település érintett utcáiban. 
Mint arról már beszámoltunk, Nagykutas önkor-
mányzata az adósságkonszolidációban részt nem 

MOZAIK 2015/3 MOZAIK 2015/3

potom, ott megnyugszom. Nemcsak a Somogy megyei Kop-
pány völgyében gyűjtött tárgyak és írások kötik le a figyel-
memet, hanem a nagykutasiak is. Vajon miért van ez? Miért 
szerettem annyira és szeretem most is Nagykutast? Miért volt 
és van ma is öreg fejjel honvágyam? Valahogy ezt ki kellett 
fejeznem, meg kellett fogalmaznom magamnak is…” - e gon-
dolatokkal indul útjára Bősze Gábor utolsó könyvének be-
vezetője. A kötetet az önkormányzat és a megyei könyvtár 
jóvoltából vehetik kézbe az olvasók. A könyvbemutatóra a 
falunapon került sor. 

vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása kere-
tében 6,5 millió forint összegű fejlesztési forrást nyert, így 
valósulhatott meg a rendkívüli időjárás okozta károk megelő-
zését szolgáló, Gyöp utcát és Erdei utcát érintő beruházás.
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester a fejlesztés kap-
csán elmondta, az árkolási munkák megkezdésével felhívták 
a lakosság figyelmét a hidak, átereszek rendbetételére, ezt 
azonban az ingatlantulajdonosok egy része még mindig nem 
végezte el. Az önkormányzat július 31-ig szabott határidőt az 
érintetteknek, és ismételten felhívta a figyelmet, ha valaki 
nem tudja a munkát elvégezni, jelezze azt az önkormányzat 
felé. Polgármester hozzátette, a határidő lejártát követően 
dr. Erdélyi Gábor jegyzővel bejárást végeznek, és ellenőrzik 

A nagykutasi születésű Bősze Gábort 2008-ban, első könyve 
megjelenésekor avatta Nagykutas díszpolgárrá. Aztán 2011-
ben újabb kötettel örvendetette meg a települést az egykori 
igazgató-tanító, Bősze József fia, aki szintén tanár lett. Jól-
lehet Bősze Gábor Somogy megyében telepedett le, szülő-
falujához mindig is különleges kötelék fűzte, benyomásait, 
emlékeit, érzéseit vetette papírra. Harmadik könyvének be-
mutatóján azonban már nem lehetett jelen...
A könyvet Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója ajánlotta 
az olvasók figyelmébe, hangsúlyozva, értékteremtő munkáról 
van szó, amelyet még egyedibbé tesz az a családi fotóalbum-
ból összeválogatott képtár, amit Bősze Gábor hozzátartozói 
bocsátottak a szerkesztők rendelkezésére. Kiss Gábor úgy fo-
galmazott, e történetek olyanok, akár az üvegcserepek, meg-
csillannak, emlékeket hívnak elő, gondolatokat ébresztenek 
az idősebbekben, akik talán ennek nyomán továbbadják majd 
gyermekeiknek, unokáiknak is saját emlékezetüket.
“...én még ismertem a háború előtti “igazi” Nagykutast - is-
mertem azokat az öreg embereket, akikre a ma élő nagyku-
tasiak közül is csak kevesen emlékeznek. Még magam előtt 
látom azokat az embereket, akik gyermekkoromban már 
öregek voltak. Szinte hallom a reggeli kanászkürtszót, és a 
karikás ostor durranásait, hallom a hajnali, a déli és az esti 
harangszót.” - írja egy helyütt Bősze Gábor.

a hidak, átereszek állapotát, hiszen a helyreállítással érintet 
szakaszokon a károk megelőzéséhez ezek karbantartása is 
elengedhetetlen.

megyei könyvtár a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszeren belül lehetőséget biz-
tosít a kistelepüléseknek a helyben élő 

gyűjtők, fellelhető gyűjtemények bemutatására. E 
program keretében mutathatta meg településünk 
május 20. és június 30. között a zalaegerszegi Jó-
zsef Attila Városi Tagkönyvtárban,  mennyi tehet-
séges ember él Nagykutason.
A kiállítás ünnepélyes megnyitóját Lukács Kor-
nélia dallal, Ferencz Evelin a gesztenyefa történe-
tével, a Nagykutasi Népdalkör pedig népdalcso-
korral tette színesebbé. A megnyitón Kiss Gábor 
könyvtár igazgató elevenítette fel Nagykutas-
hoz kötődő emlékeit, a megjelenteket Ferenczné 
Baumgartner Éva polgármester köszöntötte, majd 
a település díszvendégeként a Kossuth-díjas 
szobrász, keramikusművész Németh János osztot-

Gyereknap zajlott május 30-án a Faluházban. A kelle-
mes szombat délutánon népi játékok, ugrálóvár vár-
ta a Faluház udvarán a legkisebbeket. A Faluházban 
arcfestésre, kézműves foglalkozásra nyílt lehetőség, 
melynek keretében az óvoda dolgozóinak segítségé-
vel különleges dísztárgyakat, ékszereket készíthettek 
a gyermeknapi programra ellátogatók, akiket lángos, 
sütemény és fagylalt várt a nap végén.

Idén is részt vett a Nagykutasi Népdalkör a 2015. július 11-én meg-
rendezett aratóversenyen. A programot immár 27. alkalommal szervez-
ték meg Nován, a versenyről ezúttal két díjjal tért haza a nagykutasi 
csapat. Az étel-és italbemutatón második helyezett lett a népdalkör, 
Németh Mihálynét pedig a legjobb koszorúkötő címmel jutalmazták.

Nagykutas szülöttének, Kónya Zsuzsának manda-
láiból nyílt kiállítás június 26-án a zalaegerszegi 
Mimosa Lounge kávézóban. A közel félszáz alkotást, 

A
NAGYKUTAS BEMUTATKOZOTT 

Bősze Gábor: További apró 
történetek Nagykutas régi 
életéből (2015.) című kötete 
hozzáférhető a Zalaszenti-
váni Közös Önkormányzati 
Hivatal Nagykutasi Kirendelt-
ségén hivatali időben. 

ta meg a kiállítás résztvevőivel gondolatait.   
A paravánokon megidéződött a régi és a jelenlegi Nagykutas. 
Megtekinthetőek voltak a faluról szóló eddig megjelent könyvek, 
nyomtatott dokumentumok, melyek között igazi különlegességnek 
számított a bábakönyv és a cselédkönyv. Kónya Lászlóné szalvéta 
gyűjteményét, Köteles Mária  kártya-naptár gyűjteményét, Marótiné 
Diószegi Erzsébet mesekönyv gyűjteményét is megcsodálhatták az 
érdeklődők. A tárlaton Dormán Andrea gyöngyből készült nyaklán-
cai, Kónya Máténé gobelinjei, horgolásai, Kónya Zsuzsa mandalái, 
Major Lászlóné és Szlobodnik Dezsőné kézimunkái és vesszőalko-
tásai, Molnár Rita és Takács Ágnes kerámiái, Tóth Andrea ékszerei 
kaptak helyet. Mindezeken túl nem maradtak el azok a régi haszná-
lati tárgyak sem, amelyeket a helyi lakosok ajánlottak fel e kivételes 
bemutatkozáshoz. 

Közös bejáráson a kivitelezést végző Bor Kft. ügyvezetője, Bor László 
és a település polgármestere, Ferenczné Baumgartner Éva. 

Bősze Gábor sírjánál virággal és gyertyagyújtással emlékeztek

 Keressük Nagykutas legjobb nyomozó csapatát!
 „Szörnyű bűntények” történtek Nagykutason és környékén.  
 Rátok vár a feladat, hogy megfejtsétek a rejtélyeket, elemez-
zétek a bizonyítékokat, és elkapjátok a bűnöst. Te lehetsz Scherlock 
Holmes, Colombo, Derrick, Poirot vagy Miss Marple. Izgalmas kalandtúra 
és nyomozás várja a csapatokat augusztus 8-án. Gyülekező 18.30 órától 
a könyvtár előtt, cél a nagykutasi szőlőhegy. Legalább 4 fős csapatok 
jelentkezését várjuk! Nevezni lehet személyesen a nagykutasi könyv-
tárban, vagy az alábbi elérhetőségeken: e-mail: nagykutasikonyvtar@
gmail.com • telefon: 0692/364122. Az izgalmas este sokáig tarthat, így 
ha lehet, ételről és italról batyuban gondoskodjatok! A meglepetések 
garantáltak, senki nem fog csalódottan távozni. Nyomozásra fel!

s

 

köztük indiai 
üvegképeket , 
mandala ék-
szereket au-
gusztus 26-ig 
lehet megte-
kinteni. 

Augusztus 21-én szervezi meg az önkormányzat és a Közsé-
günkért Alapítvány a hagyományos sportnapot a nagyku-
tasi sportpályán, ahol labdarúgó mérkőzések, sportos vetél-
kedők várnak mindenkit.Y
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JÚLIUS ELSŐ SZOMBATJÁN SZÁMOS PROGRAM 
VÁRTA A TELEPÜLÉSEN ÉLŐKET. A FALUNAP 
KERETÉBEN A FRISSEN KIALAKÍTOTT PIHENŐPARK 
ÉS PARKOLÓ AVATÁSÁRA KERÜLT SOR, 
KÖNYVBEMUTATÓN TISZTELGETT NAGYKUTAS 
DÍSZPOLGÁRA, NÉHAI BŐSZE GÁBOR EMLÉKE ELŐTT 
A KÖZSÉG, ÉS IGAZI KULTURÁLIS KAVALKÁD TETTE 
MÉG TARTALMASABBÁ A JÚLIUS 4-I RENDEZVÉNYT.

NYÁRI PROGRAMOK-
KAL VÁR A KÖNYVTÁR

KIRÁNDULÁS A GYÜMÖLCSÖSBE
óvodai nyári élet hagyományaként idén is ellátogattak az óvo-
dások a nagykutasi gyümölcsösbe, hogy élményt szerezzenek 
a cseresznye és a sárgabarack szedéséről, valamint megismer-

kedhessenek a gyümölcsöskertben dolgozók munkájával.
Idősebb és ifjabb Farkas Ervin süteményekkel, gyümölccsel, ásvány-
vízzel vendégelte meg a gyerekeket. Az óvodások ezt követően busz-
szal mentek a cseresznyeszedőket megnézni, és az egyik sorban még a 
rekeszek megtöltésében is segédkezhettek az ott dolgozó hölgyeknek. 

egváltozott nyári nyitva tartási renddel és 
számos programmal várja a helyi fiatalokat 
a nagykutasi könyvtár a szünidőben.

Hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között, szombaton 10 és 
12 óra között tart nyitva július 13. és augusztus 29. kö-
zött a könyvtár. Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtá-
ros elmondta, szeretnének a gyerekeknek tartalmas 
szabadidős programokat kínálni, egyúttal a szülőket 
is mentesíteni, ezért döntöttek a megváltozott nyitva 
tartás mellett. Gyógytorna, kézműves foglalkozás, a 
kötelező olvasmányok közös feldolgozása, diavetítés, 
rajzpályázatok, foto-video pályázatok várják az ér-
deklődőket - sorolta a könyvtáros hozzátéve, ugyan 
délutánonként a nyári időszakban nem tartanak nyit-
va, a könyvtári szolgáltatások igény esetén bárkinek 
elérhetőek telefonos jelzést követően (92/364-122). gy élhető, önmagára büszke és a szem-

nek tetsző falut építünk, szépítünk együtt, 
hogy aki meglátogat minket, az örömmel 

nézhessen körül. Most csak apró lépéseket teszünk 
célunk felé, de ezek visznek minket előre, és nyu-
godtak lehetünk, hogy munkánk jó örökség lesz 

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
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

Az
M

Az Emlékmű park pihenőhelyének átadásán Vigh László köszöntötte a megjelenteket.

A gyümölcsöskerti séta előtt a gyerekeket süteménnyel, ásványvízzel várták.Csütörtökönként kézműves foglalkozáson vehetnek részt 
a helyi fiatalok.

Rövid színdarab tette felejthetetlenné a könyvbemutatót.

Nagy sikert aratott a nagykutasi óvónőkből és szülőkből alakult  csapat közös tánca.

SZÍNES PROGRAMOKKAL ZAJLOTT A FALUNAP

utódaink számára. Minden közösséget minősít az a 
tény, hogy környezetével miképpen bánik. Fontos, 
hogy ne csak a köztereket tartsuk rendben, legyünk 
igényesek a saját portánkkal szemben is - fogalma-
zott az Emlékmű park pihenőhelyének avatásán Fe-
renczné Baumgartner Éva polgármester, aki hozzá-
tette, jelentős társadalmi összefogással, a helyben 
élők aktív közreműködésével, áldozatos munkájával 
és felajánlásai révén újulhatott meg a település 
központja, ami remények szerint az átutazóknak 
éppúgy örömére szolgál majd, mint a helyben élők-
nek. Az avatáson Vigh László országgyűlési képvise-
lő köszöntötte a megjelenteket, majd Farkas László 
plébános szentelte fel a pihenőparkot és a parkolót.
Ezt követően került sor Bősze Gábor Nagykutasról 
megjelent harmadik könyvének bemutatójára (erről 
bővebben a 2. oldalon olvashat), majd kezdetét vet-
te a színjátszók, tánccsoportok, népdalkörök bemu-
tatkozása. Közülük kiemelkedő volt Alibánfa, hiszen 
a legtöbb fellépő csoporttal és produkcióval állt a 

település színpadra. Az estet Kriszti és a “Magyarucca”, Mersics Niko-
lett sanzonénekes, Sláger Tibó és bál színesítette. 
A falunap kísérőprogramjaként a gyerekeket kézműves foglalkozás 
várta. Filinger Ferencné védőnő közreműködésével egészségmegőrzé-
si tanácsadás, vérnyomás - és vércukorszint mérés zajlott, a faluház-
ban pedig rekord számú véradó, 19 fő vett részt a Magyar Vöröskereszt 
által szervezett véradáson.
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