
Nágocsi Napló
Nágocs község negyedévente megjelenő közéleti lapja

2014. IV. évfolyam - 3. szám - III. negyedév Ára: 100 Ft

“Még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok, / még zöldell a nyárfa az 
ablak előtt, / de látod amottan a téli 
világot, /már hó takará el a bérei 
tetőt”

Petőfi: Szeptember végén

Tisztelt Olvasó!

A helyi újság őszi számába sok 
tartalmas információ gyűlt össze. 
A jövőre nézve a falu életében sok 
szempontból meghatározó a helyi vá
lasztás, így kiemelt fontosságú az ez
zel kapcsolatos tájékoztatás.

Talán korábban nem volt arra példa, 
hogy a polgármestérj elöltek és a kép
viselőjelöltek írhassanak a váasztás 
kapcsán. Most Mindenkinek fel lett 
ez ajánlva, természetesen mindenki 
szabadon dönthetett arról, hogy a tá
jékoztatás ezen módjával kíván-e élni. 
Lehet, hogy ez még szokatlan, újszerű, 
így lassan alakulhat ki a gyakorlata.

Megermlékezünk az I. világháború 
hőseiről, s összegzést kaptunk a helyi 
nyugdíjasklub tevékenységeiről. Nem 
is szaporítom tovább a szót. Finom 
must mellett figyelmes mustrálgatást 
kívánok!

Zichy Éva

A  2014. október 12-ei választáson az 
alábbi képviselőjelöltek. közül leket

négyet választani:

-Barczi László 
-Nagy Judit 
-Simor Ákos 
-Horváth Pál 
-Spántler Sándor 
-Kiss Szilveszter 
-Gantner Zsolt 
-Mazzag Gergely 
-Gantner Ferenc Tamás

Tájékoztatás
( a szerkesztő kérése alapján, a többi 

cikkre tekintettel, egységesen 
öt mondat):

Simor Ákosnak hívnak, okleveles 
agrármérnöki, továbbá felsőfokú vad
gazdálkodói végzettséggel rendelke- 
zek.

Munkahelyem: Nemzeti Agrárgaz
dasági Kamara- Körzetközpont veze
tő falugazdász.

Munkaköröm meghatározó része a 
mezőgazdaság mellett a vidékfejlesz
tés, melyet magánemberként is sze
retnék kamatoztatni. Célom: figyelni, 
lehívni az elérhető, megvalósítható 
pályázatokat, továbbá a helyi adott
ságokat kihasználva, működőképes, 
részben önellátó település kialakításá
nak segítése, fejlesztése.

Spántler Sándor vagyok. Születé
sem óta Nágocson élek. Munkahe
lyem 15 éve a nágocsi önkormányzat. 
1999 óta vagyok a képviselő-testület 
tagja. Az idei választáson is azért in
dulok, mivel ilyen formában is szeret
ném kivenni a részem a falu munká
jából.

Kiss Szilveszter 
po Igár mes terjelö It

Kiss Szilveszter polgármesterjelölt 
párbeszédes formában 

tájékoztatja a kedves olvasókat és 
választópolgárokat.

- Mit gondol, mennyire ismerik az 
emberek, milyen munkatapasztalatai 
vannak, amelyeket a falu javára tudna 
fordítani?

Úgy gondolom, hogy ismernek az 
emberek, több mint 22 éve itt lakunk 
már. Érzem, hogy a település befoga
dott, látják az életemet, nagyon sok 
emberrel személyes kapcsolatom van. 
Itt telepedtek meg a gyermekeim, itt 
élnek az unokáim is. A munkahelyem 
a Reménység Alapítvány 1992 óta van 
jelen a községben, de vannak intéz
ményeink másutt is az országban. A 
nágocsi intézményeinkben összesen 
92 ellátottunk van, valamint 36 alkal
mazottunk. Eleinte csak gyermekvé
delmi, később szociális és rehabilitá
ciós intézményeket is alapítottunk. Az 
Alapítvány vezetőjeként végzett mun
kám kiterjed a tervezéstől a megva
lósításon át a fenntartás, üzemeltetés 
feladatainak az elvégzésére is. Mind e 
közben természetesen sok tapasztala-
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tót szereztem a különböző hivatalok
kal való együttműködésben, számos 
kapcsolatom alakult ki az évek során. 
Gyakorlatom van a törvényi szabá
lyozók szerinti működtetésben, és az 
ezekkel járó rendszeres ellenőrzések 
lefolytatásában is.

- Van-e a helyi munkahelyén kívül 
mellékállása?

Jelenleg nincsen. 2012-ig tizenhá
rom éven át országos vezető testület
ben is dolgoztam, ahol szintén nagyon 
sokat tanultam. Ez a feladatkör töb
bek között megtanított arra, hogyan 
kell csapatban dolgozni, a munkát és 
a felelősségeket elosztani, alkalmaz
kodni, tárgyalásokat lebonyolítani, 
beszámolni, ellenőrizni, stb. Sokat 
fejlesztett az átfogó gondolkodásmód 
kifejlesztésében, és a széles látókör el
sajátításában is. Nagyon hálás vagyok 
ezekért a munkakörökért!

- Mennyire lesz újdonság, ha önt vá
lasztják meg polgármesternek? Ismeri-e 
a közigazgatás világát?

A közéletben is részt veszek, hosz- 
szú évek óta tagja vagyok a képvise
lő - testületnek, jelenleg pedig alpol
gármesterként igyekszem a falu javát 
szolgálni. így a közigazgatási munka 
sem újdonság számomra, ismerem 
annak rendszerét, szabályozóit. Nem 
zsákbamacska számomra a polgár- 
mesteri feladatkör, hiszen „testközel
bőr ismerhetem azt. A falut is, és a la
kosságot is megismerhettem annyira, 
hogy alapot szolgáljon ennek a mun
kának a betöltésére. Természetesen 
szeretnék még többekkel, lehetőleg 
mindenkivel aki Nágocson él, szemé
lyes kapcsolatot kialakítani.

A korábbi polgármesterekkel is 
jó, - akár barátinak is nevezhető - 
kapcsolatban állok, nem különben a 
képviselőtársaimmal, jegyzőnővel és 
a hivatali dolgozókkal. Amennyiben 
a megbízást én kapom meg, úgy az 
ő tanácsaikat a továbbiakban is sze
retném kikérni, tapasztalataikat sze
retném figyelembe venni. Számomra 
megtisztelő és jó érzés, hogy támogat
nak, segítenek már most is, és minden 
bizonnyal a továbbiakban is.

- Milyen tervei vannak a falu mű
ködtetésére, pénzügyi gazdálkodására 
nézve?

Mivel ismerem a falu költségveté
sét, tudom, hogy nem túl nagy for
rás áll rendelkezésre a fejlesztésekre. 
Az országosan is jól ismert gazdasá
gi helyzet, a kistelepülések jelenlegi 
helyzete mindenki számára köztu
dott. Szűkös anyagi keretből kell gaz
dálkodni. A „kötelező” kifizetéseken 
felül ami marad, az bizony nem sok. 
Tehát ezt a keveset kell nagyon haté
konyan beosztani, felhasználni. Ezen 
túl pedig a pályázatok figyelése, elnye
rése a célom, valamint újabb források 
felkutatása, bevonása.

A pályázatok világa sem idegen szá
momra, mivel az Alapítványnál évek 
óta részt veszünk, és el is nyerünk 
kisebb-nagyobb kiírásokat. Tudom, 
hogy a falunk életében is szükség lesz 
ezekre a forrásokra, mivel a mai társa
dalomban ez gyakorlat.

Az építőipari tevékenységünknek 
köszönhetően gyakorlatom van eb
ben is, és szeretem is az építkezést, fel
újítást. Manapság nagyon időszerűek 
az energiatakarékos rendszerek meg
valósítása. Ezen a területen is rendel
kezem ismeretekkel és gyakorlattal 
is, mivel azon túl, hogy ez hobbym, 
intézményeinket is ezzel a szemlélet
tel üzemeltetjük, illetve folyamatosan 
fejlesztjük ebbe az irányba. Erre tö
rekszem majd a faluban is.

- Mi a véleménye a közhasznú mun
káról, vannak tervei ennek a lehetőség
nek a hatékony felhasználására?

A közhasznú munka finanszírozása 
tovább szerepel a Kormányzat célki
tűzéseiben. Tudom, hogy nem egy 
jól megfizetett munkalehetőség, de a 
semminél, vagy a segélynél mégis csak 
több. Aki el tudja ezt fogadni, és nin
csen más lehetősége, annak ez a mun
kahely nagyon sokat jelenthet. Fontos 
megértenünk, hogy ez nem segély, ha
nem egy munkaviszony! Az Önkor
mányzatnak viszont ki kell használ
nia ezt a lehetőséget arra, hogy a falu 
fenntartását, szépítését, fejlesztését 
ennek a forrásnak a felhasználásával 
minél magasabb szinten végezze. Ezt 
az esélyt szeretném kihasználni úgy, 
hogy egy fegyelmezett, jól szervezett, 
eredményes munkacsoport végezze 
ezeket a feladatokat.

- Úgy tartják Önről, hogy vallásos

ember. Nem akadályozza Önt ez a pol
gármesteri teendők elvégzésében?

Valóban hívő, adventista vagyok. 
Az elvek, melyeket igyekszem kö
vetni, a Szentírásban találhatóak, a 
Tízparancsolatban, melyek mind
annyiunk számára hozzáférhetőek, 
megvizsgálhatóak. Nem vallók szélső
séges nézeteket, mindössze törekszem 
megtartani azokat a szabályokat, me
lyeket a Gondviselés számunkra le
fektetett. Talán a szombatünneplésem 
lehet a legszembeötlőbb. Ezt a napot 
valóban törekszem elkülöníteni, tes
ti-lelki pihenésre, feltöltekezésre, kö
zösségépítésre. De bármikor bárkinek 
rendkívüli baja, nehézsége támad, el
sők között szeretnék segíteni, jót cse
lekedni. A falu működését, vezetését 
ez a tény nem befolyásolja negatív 
irányba, sőt úgy gondolom, hogy az 
az erősségem, hogy nem rapszodikus, 
alkalomszerű a meggyőződésem, ha
nem kiszámítható, szabálykövető, ez 
csak előnyére válhat a községünknek. 
Biztos vagyok benne, hogy a Testület
ben lesznek alkalmas személyek, akik 
között a feladatokat el lehet osztani, 
nem gondolom magamról, hogy min
denhez értek, vagy minden ötletnek 
az én fejemben kellene megszületnie, 
így minden területnek lesz felelő
se, nem éri csorba a rendezvényeket, 
programokat, feladatokat.

- Van-e konkrét programja vagy ter
vei, amit szeretne megvalósítani a kö
vetkező ciklusban?

Természetesen vannak. Amióta 
szóba kerültek a választások, és töb
ben is megkerestek, hogy vállaljam el 
ezt a szolgálatot, gondolkodom, ter
vezgetek, és beszélgetek is különböző 
személyekkel. Vannak elgondolásaim 
a Nágocson lévő közösségekkel, ho
gyan lehetne összefogni, hidat építeni 
egymás között, jól működni. Ilyenekre 
gondolok például: nyugdíjasok, mun
kavállalók, vállalkozók, kisgyermekes 
családok, munkanélküliek, színjátszó 
csoport, intézmények, stb. Fontosnak 
tartom, hogy élő kapcsolat legyen a 
képviselő- testület, és ezen közössé
gek között. Szeretném megteremteni 
annak lehetőségét, hogy időnként egy 
lakossági fórumon mindenkinek le
gyen lehetősége kérdéseket feltenni,



és elmondania véleményét. Nagyon 
hasznosnak tartanék például egy 
filmklubot is, ahol lehet beszélgetni 
is egy-egy közös filmnézést követően. 
Ha eljön az ideje, természetesen előál
lók ezekkel a tervekkel is.

A fő hangsúlyt a biztonságos mű
ködésre, a közös tervezésre, a felada
tok elosztására, az együttműködésre, 
a lakosság széleskörű informálására, 
a közösségépítésre és természetesen 
erőnkhöz és a lehetőségekhez képest 
az infrastruktúra fejlesztésére helye
zem.

rf-\ í '

Közel egy éves gyűjtőmunka után 
végre elkészülhetett a Nágocs emlék
képei című fényképalbum. A gyűjte
mény 140 oldalon több száz fényképet 
foglal magába az 1900-as évek elejétől 
az 1990-es évekig. Megtekinthetjük a 
régi utcákat, intézményeket, egykor 
itt élt nágocsi személyeket. Betekin
tést nyerhetünk a lakhelyünk múlt 
századi világába. Az október 11-i szü
reti bál nyújt lehetőséget, hogy bemu
tathassam a könyvet, átadhassam a 
tiszteletpéldányokat. A bál után más
naptól lehetőség lesz megvásárolni 
a könyvet, hogy pontosan hol és mi
kor azt a szüreti bálon jelezni fogjuk. 
Az ára várhatóan 2000Ft lesz. Tervek 
szerint szeretnék készíteni képesla
pokat, valamint egy 2015-ös színes 
falinaptárat Nágocsról.

ö c s  emlékképei 
könyvbemutató

Egy NYEREMÉNYJÁTÉKra sze- 
retném felhívni a lakosság figyelmét. 
A szüreti bál kezdete előtt a faluház 
előcsarnokában lesz kitűzve egy kis 
tábla a faliújságra. Fel lehet iratkoz
nia bárkinek, lehetőség lesz megtip
pelni, hány darab fénykép található a 
könyvben. Aki eltalálja, vagy legjob
ban megközelíti a fényképek számát, 
az kap egy példányt az albumból.

Kiss Máté

A Kék Nefelejcs Klub 
sokszínű működéséről

A nágocsi nyugdíjas klub 15 éve 
alakult Gilitsch Antal vezetésével. Az 
évek alatt sok rendezvényt tartott a 
klub, sok helyen volt versenyen, ahon
nét többször hozták haza az első díjat. 
Művészeti vezetőjük Gilitsch Antalné 
volt. Szereplésükkel öregbítették kis 
falunk hírnevét.

Jómagam 2013 januárjától vagyok 
a klub vezetője. Még ebben az évben 
nevet adtunk a klubnak, így lett Kék 
Nefelejcs Klub. Az elmúlt 1,5 év alatt 
3 nagy rendezvényünk volt, ebből ket
tő a hagyományos nótaest, amit még 
a klub alapítója és felesége indított el. 
Rendezvényeinken a Koppányvölgye 
Kistérség klubjai vettek részt, melyhez 
az anyagi támogatást a Reménység 
Alapítványtól, Schmidt Csabától -  a 
CBA tulajdonosától-, és a faluban élő 
német és angol családoktól kaptunk.

Minden alkalommal segítőink a 
falu fiataljai, akik a díszítést, felszolgá
lást, takarítást átvállalják helyettünk. 
Ezekért köszönet jár nekik. Sok kö
szönet jár a műsoraink betanítóinak 
is, Miráider Tiborné Erzsikének és 
Rentler Eszternek, akik a munkájuk 
és családjuk mellett még ránk is sza
kítottak időt. Nekik köszönhetjük, 
hogy az elmúlt és az idei évben is 
műsorunkkal bejutottunk a megyei 
művészeti gálára. Nagy segítség az 
önkormányzattól a klubhelyiség hasz
nálata, valamint igény esetén a gépko
csi használata, ez utóbbi meghívások 
során szükséges. Ezért köszönet jár 
Spántler Sándor falugondnoknak, aki 
szintén a szabadidejét áldozza fel a

szállításunkkor.
Fellépünk az iskola által tartott ren

dezvényeken, a „Madarak és fák nap
ján” palacsintát sütünk. Szerepelünk a 
falunapon, a kistérség klubjaiban tar
tott alkalmakon.

Az elmúlt évben szerepeltünk a 
zicsi falunapon és a romanapon is. 
Kapcsolatot ápolunk a Reménység 
Alapítvány lakóival is, kölcsönösen 
vendégül látjuk egymást a rendez
vényeinken. Évek óta hagyomány a 
klubban a Majális, majd a májusfatán- 
colás.

Megtartjuk évente a nő- és férfi- 
napot, mindenki névnapját, a kará
csonyt, többször szilvesztereztünk 
együtt.

zösen tartottunk Mikulásnapot a falu 
gyermekei részére. Itt minden jelen
lévő gyermek kis ajándékcsomagot 
kapott. A fiatalok ízléses karácsonyi 
tárgyakat készítettek, a klub tagjai 
kürtöskalácsot sütöttek, teát és forralt 
bort kínáltak. Ezt szeretnénk hagyo
mánnyá tenni. Szintén közösen készí
tettük el a felállított Betlehemi jászolt 
és az adventi koszorút, amit szintén 
szeretnénk, ha hagyománnyá válna.

Tóth Lajosne 
klubvezető

Tisztelt Olvasók! 
Tisztelt Választópolgárok!

Zichy Éva po[gátmester jelölt írása

Az ismerőseim közül többen ki
fejezték, örülnek, hogy indulok, és 
jó lenne, ha még többen ismernének 
Nágocson. Ezért döntöttem úgy, hogy 
írok magamról, bár szívesebben szok
tam hallgatni az interjúalanyaim. / 
Nem a hivatalos, adatszerű önéletraj
zot választottam, hanem személye-
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sebbet, szerintem így több minden 
érthetővé válik, és kiemeltem azt, ami 
a választáshoz jobban kapcsolódik./

1974 októberében születtem Mun
kácson. /100 évvel ezelőtt a híres 
történelmi város Magyarországhoz 
tartozott, születésem idején a Szov
jetunióhoz, manapság Ukrajnához, 
tehát aki időben született ott, sok or
szágot megjárt ember, még ha nem is 
tette ki a lábát a városból./

Munkács hallatán sokaknak a híres 
várvédő szép asszony Zrínyi Ilona jut 
eszükbe, aki férfiakat megszégyenítő 
bátorsággal és hazaszeretettel véd
te hajdanában a várat a labancokkal 
szemben.

A nagyszüleimet nagyon megvisel
te Trianon következménye, bár nem 
beszéltek róla. Nagyapám testvérével 
együtt málenkij robotra került (szov
jet kényszermunkatábor), ahol a test
vére meghalt, őt pedig továbbvitték 
Szibériába. Évek múlva hazakerült.

Az volt a bűnük, hogy magyarok 
voltak.

Hat éves koromban Magyarország
ra költöztünk. Nagyon hiányoltam a 
nagyszüleimet, és azt a szeretetteljes 
közösségi életet, amiben szülőfölde
men részem lehetett.

Itt végeztem iskoláim: az óvónőkép
ző szakközépiskola után tanító és ma
gyar szakos tanár lettem, majd - mivel 
középiskolában kezdtem tanítani - el
végeztem a Debreceni Egyetem kiegé
szítő magyar szakát. A Tisza mentéről 
a fővárosba férjem megismerését kö
vetően kerültem. Itt folytattam a taní
tást egy alapítványi gimnáziumban, és 
elvégeztem egy a pszichológus mun
kaköréhez hasonlítható hároméves 
mentálhigiénés képzést a Semmelweis 
Egyetem keretein belül Szegeden.

Miután váratlanul az iskola vezetői 
állása megüresedett, egy többpartne- 
res pályázat körüli káosz révén pe
dig veszélybe került a fenntartható
sága, így ebben a nehéz időszakban 
megbízott igazgatója lettem a gim
náziumnak, tíz évvel ezelőtt. Végig
csináltam a pályázattal kapcsolatos 
tárgyalásokat, járhattam a bíróságra 
is, tagja lettem az alapítványi gimná
zium kuratóriumi testületének. Az is
kola anyagi helyzetét sikerült stabillá

tenni, a pályázatban vállalt működési 
feltételeknek eleget tettünk, szakmai
lag pedig színvonalas útra helyeztük. 
Ezzel az is bebizonyosodott, - amiben 
főleg az 50-es éveikben járó férfi kol
légáim kételkedtek-, hogy fiatal kezdő 
női vezetőként helyt tudok állni. Két 
jelentős pedagógiai előadásom után 
az akkori közoktatás kabinetfőnöke 
felkért egy belvárosi iskola vezetésére, 
de ekkor úgy döntöttünk, Nágocsra 
költözünk.

Mióta Nágocson élünk, dolgoztam 
a Somogy Megyei Múzeumok Igaz
gatóságának kulturális munkatársa
ként, később a férjemmel vidékfej
lesztő programokban. Egy hete adtam 
le vidékfejlesztés, közösségépítés té
makörhöz kapcsolódó diplomamun
kám, ezáltal és a záróvizsga letételével 
speciális képzések oktatója lehetek, 
amelyek nagy része Nágocson fog 
megvalósulni. A dolgozatom vélemé
nyezését követően felkértek ebben a 
témában további kutatásra, a doktori 
munka megírására; ráérek dönteni.

Sok egyesületnek vagyok a tagja, 
ez évben kettővel bővült: az egyik 
a Szent György Lovagrend, ez év 
áprilisában Visegrádon avattak, 
Somogyországot most én képvisel
tem. A másik: Báró Fejérvári Géza 
nemzetbiztonságpolitikai egyesület, 
három nő a tagja, a többiek többnyire 
magas rangú katonák.

Azért indulok polgármesterjelölt
ként az önkormányzati választáson, 
mert szeretnénk, ha a település a kas
téllyal együtt megújulna, önmagára 
találna, és az újjászületett Nágocson 
mindannyian büszkék lennénk arra, 
hogy ez a kis falu a tágabb otthonunk.

A közösségépítést Nágocsra költö
zésünk kezdetétől fontosnak tartot
tam. A kastélyba költözést követő pár 
hónapon belül a Szüreti napon a kas
télyparkban és a kastélyban kulturális 
programot szerveztem, ekkor elsőd
legesen a hagyományok ápolásának 
fontossága vezérelt, másrészt nyitot
tunk a falu felé, s a következő évben 
egy tíz fős csapattal, szétosztva egymás 
között a munkát és a felelősséget, a bál 
esti program előtti napot megszervez
tük: ennek keretében volt Borkóstoló 
a buszmegállóban, a három egyházzal

tárgyalva sikerült mindenki számá
ra elfogadott megnevezést találnunk 
a „Hálaadó istentiszteletire vonat
kozóan, ami a Nepumuki Szt. János 
szobor előtt volt. Finom ebédel vártuk 
a tabi néptáncosokat a kocsmában, s 
helyi, palackozott, saját címkével el
látott vörös borral, melynek híre kelt. 
Többen motiválttá váltak a szervezés 
kapcsán, s egyre szélesebb réteget fo
gott meg az önkéntes feladatvállalás.

A színjátszó kör létrehozását nem 
csupán a színház iránti szeretetem 
táplálta, hanem az is, hogy hátha a 
fiatalokat magával ragadja az önki
fejezés vágya, öröme, a közösséghez 
tartozás igénye, így ha azon gondol
kodnak közülük, hogy máshol keres
senek lakhelyet, már pusztán ez is egy 
nagyon erős Nágocshoz való kötődést 
jelenthet részben a barátok, közösség 
kapcsán, másrészt a színpadi önkife
jezés és siker által. Ma már sokan sze
repelnek, táncolnak minden korosz
tályban, a legkülönbözőbb igények, 
elképzelések valósulhatnak meg.

Miért tartottam fontosnak, hogy le
gyenek nágocsi naptárak? /2011-ben 
jelent meg az első, ami lapozgathatós 
volt./ Azért, mert fárasztó volt szá
momra az a szemlélet, hogy nem ér
demes falun élni, nincs itt semmi, el 
kell menni innen mielőbb, s ha lehet 
külföldre. Belegondoltam, hogy elfo- 
gadható-e, ha a félország kiürül? Ez 
hosszú távon nemzetvesztést jelent. 
Ilyen könnyen feladjuk a hazánkat? 
Az őseink az életüket áldozták, vagy 
épségüket, és sokan apa, férj nélkül 
élték le fájó gyászban az életüket. Ne
künk elég okosan, felelősségteljesen 
és áldozatkészen cselekednünk. Meg 
akartam mutatni, hogy ebben a kicsi 
faluban is nagyon sok érték van. Lás
sunk! Tegyünk értük! Legyünk tisztá
ban a saját kincseinkkel!

A Faluszépítő Egyesülettel több al
kalommal együtt szerveztünk esemé
nyeket, pl. egyik alkalom során közel 
húszán dolgoztunk négy órán át az 
arborétumban vagy más néven Zichy- 
parkban, mert szívfáj dító számunkra 
nézni a pusztulását.

A katolikus Karitasz helyi önkén
tesének a plébános úr kért fel, amin 
elcsodálkoztam, mivel református va-
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gyök, s javasoltam, hogy maradjon to
vábbra is az önkormányzat a lebonyo
lító, de ő ragaszkodott hozzám, így 2 
éven át elláttam ezt a feladatot. Mun
kám 4 fős helyi bizottság segítette. Ek
kor jobban megismertem a falut.

Miért tartottam fontosnak a Nágo- 
csi Napló létrejöttét? A legfőbb célom 
ezzel is a közösségépítés volt, a máso
dik cél a tájékoztatás, mert az a tapasz
talatom, hogy sok ember közügyek
ben tájékozatlan, s ebből adódóan az 
őket érő manipulációkat sem veszik 
észre. E célokon belül múlt és jelen 
összekötése, a személyes történetek 
feltárási lehetősége, az elgondolkod- 
tatás, szemléletbővítés is meghatáro
zóak. A 3 év során az önkormányzat 
részéről is kaptam tartalmas írásokat 
a polgármester Úr és Tóthné Varga 
Felícia tollából.

Hogy miért ilyen fontos számom
ra a közösségépítés? Mert nem elég 
a természet, mint folyton megújuló, 
az egészségünket szolgáló környezet, 
hanem mindenkinek szüksége van 
az egészséges társas közegre is, ami 
tágabb a családjától, ami megtartó 
erővel bír baj esetén, és ahol megoszt
ható az öröm. Egészségesen működő 
közösségben az egyénnek is nagyobb 
esélye van egészségesebbé válni, ill. 
megőrizni azt. Honnan jön mindez? 
Meghatározóan a kisgyermekkorom
ból. Én ilyen környezetben éltem kis
gyerekként.

A polgármestereknek meg kell ta
nulniuk a közigazgatás világát. Ebben 
nincs semmi ördöngösség, nem jelent 
megugorhatatlan kihívást; az elképze
lések, a dinamikusság és a megvalósí
táshoz való elkötelezettség a hangsú
lyosak. A jegyző a törvényesség őre 
mindenütt.

A fő kitörési pont a turisztikában 
van, erre ráépülhetnek a helyi ter
mékek, egyéb szolgáltatások - ehhez 
kötődően szeretnék - együttműködve 
sokakkal- a lehetőségek lehető legjobb 
kihasználásával településfejlesztést. 
Részletes programomat - hosszabb 
és rövid távú célokkal, feladatokkal - 
minden házhoz kikézbesítem. Mikor? 
Petőfi híres verseimével válaszolva: 
Szeptember végén.

Szeretettel köszöntjük a település 
könyvtárosát, Tar Jenőnét 80. szüle
tésnapja alkalmából! Nagyon sokat 
tett azért, hogy gyermekek és felnőt
tek egyre jobban rákapjanak az olva
sás ízére. Jelenleg 111 olvasója van a 
könyvtárnak. Alázattal, szíwel-lé- 
lekkel végzi a munkáját. További jó 
egészséget kívánunk!

Fiatalok véleményei

Tavasszal a 8.osztályosok töltöttek 
ki egy kérdőívet, melynek összegzése 
megjelent a Nágocsi Naplóban. Most 
a 18-28 év közötti korosztályt szólí
tottam meg, mivel a családalapítás és 
munkahelyteremtés ezt a korosztályt 
érinti leginkább. 22 évvel ezelőtt dr. 
Papné Katalin osztotta ki 10 fiatalnak 
a kérdőíveket. Most pici módosítással 
szintén 10 fiatalnak kerül kiosztásra, 
hetet kaptam vissza. Elgondolkodta
tó mondatok sora, sokszínű vélemé
nyekkel. Nézzük!

1. Szeretsz itt élni?
Hat igen, egy fő „nem igazán.”

2. Szándékodban van-e esetleg el
költözni?

Ketten válaszolták azt, hogy igen, 
hárman pedig nem. Kettő különböző 
tényezőktől teszi függővé.
3. Szerinted általában milyen embe

rek élnek itt? (Mennyit törődnek egy
mással...?)

-Régen jobban odafigyeltek egy
másra az emberek, most már a fal
vakban is megjelenik az elidegenedés 
(az emberek eltávolodása egymástól, 
amihez közöny is társulhat).

-Az egy csoportot alkotóknak azo
nos értékrendje lehet.

-” A lakosság „elöregedő”, mivel 
a fiatalság nagy része vagy külföld
re megy vagy nagyvárosba költözik 
a munkalehetőségek korlátozottsága 
miatt. így az úgynevezett „törzsgyöke
res” lakosság nem kis része zárkózott, 
tájékozatlan, és a kb. 50 éves berögzött 
paradigmák (berögzöttségek, szoká
sok) alapján alkotnak véleményt min
denről.”

-Sok ember szeret a másik életével 
foglalkozni; sokan segítőkészek, ba
rátságosak, rendesek.

-"Egyszerű emberek élnek itt. Min
denki a saját boldogulását tartja fon
tosnak, és a saját problémáit tartja a 
világ legfontosabb dolgának.” A saját 
körükkel törődnek az emberek, akik
kel gyakori kapcsolatuk van.

-"Sajnos az emberek nem össze
tartóak -vannak kivételek. Mindenki 
okos, csak éppen a vállalkozó kedvük 
nem az igazi.”
4. Milyen konkrét programelemeket 

javasolnál megfontolásra az induló 
polgármesterjelölteknek?

-"Közös célok összekovácsolják az 
embereket.”

- Az emberekkel való személyes
kapcsolat ápolása, így jobban érzik 
magukat "komfort érzésük”javulna,
(otthonosság és kényelem érzete)

- iskola "megmentése”
- nagyobb odafigyelés az állatokra, 

1 méteres láncon nem jó a kutyának 
lenni, ne hébe-hóba kapjon enni. 
"Akinek erre nincs pénze, az ne tart
son állatot!”Fontos az ivartalanítás.” 
Egy nemzet nagysága és erkölcsi fej
lettsége híven tükröződik abban, aho
gyan az állatokkal bánik.” Gandhi

- vidékfejlesztéssel kapcsolatos pá
lyázatokra jobban figyelni, pályázni.

- "Segíteni a jó ütemben kialakuló 
közösségi szellemet programokkal, 
esetleg pénzzel.”

-bálok, sportprogramok
- falukirándulás ok
-hagyományőrző rendezvények
- "olyan programok, melyekbe mi

nél több embert bevonnék”
-végezzen szükségletfelmérést a la

kók között.
5. Milyen meglévő értékekre lehetne 

építeni Nágocson?
-kastély és környéke
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-közösségi szellem, a közösségépí
tés folytatása

-földrajzi adottságok
-fontos a falu „tálalása”, a marke

ting. A rossz termék is eladható, itt jó 
termékek vannak.

-Becsüljük meg, hogy van a telepü
lésnek orvosi rendelője, gyógyszertá
ra, iskolája!
6. A leginkább hiányzik:

ifjúsági klub, infrastruktúra, szó
rakozási lehetőségek minden kor
osztálynak, sport, összekovácsolt kö
zösség, megfizetett munka, korrekt 
kommunikáció a falubeliek között.” A 
templom szépítgetése. Egy szép faluba 
szép templom kell.”
7. A mi jó itt...

Nagy séták a zöldben;barátságok; 
kikapcsolódásra, nyugalomra ideális 
hely; vannak egységet alkotó közössé
gek; jó programok, érdekes színdara
bok, nincs nagy forgalom; szép a kör
nyezet.” Mindenki ismer mindenkit.”
8. Te mit tennél Nágocsért?

-közösségi rendezvényeken se
gítségnyújtás; a közösségi élet aktív 
tagja.” Közösen kell tennünk érte, 
és úgy elérjük, amit nagyon sze
retnénk. Mindennek az alapja az 
összefogás.”Érezzem, szükség van rá- 
m”-egy vezető mellett aktív vagyok. 
Visszaszerezném azt, ami a falut, nem 
pedig idegeneket illet meg.
9. Életképes-e ez a falu?

Ketten írták egyértelműen, hogy 
igen.

- ”az iskola végleges megszűnése in
dítaná el a falu „kihalását”.

-I gén, bár veszélyes a fiatalok elköl
tözése.

- Életképes lenne, ha munkahelyek 
lennének biztosítva. Pl.:varroda, cipő
üzem épületében vállalkozás.

- "Jelenleg nem. A munkalehető
ségek korlátozottak, az átlagkereset a 
kistérségben siralmas, az elvándorlás 
miatt az értelmiségi réteg fogy.”
10. Három kívánság?

Jobb, állandó munkahelyek a falu
ban és 20 km-en belül. Jobb életkörül
mények. Bár „aki nem tud magán se
gíteni, azon más sem tud.”Az emberek 
és az állatok ne szenvedjenek hiányt 
semmiben!

Kaposvár közelébe helyezné a falut.

Fiataloknak szórakozóhely. Több ren
dezvény, kulturális események, bál. 
Sport visszatérése. Legyenek a közös
séget összekovácsoló rendezvények! 
Találja meg mindenki a boldogságát, 
ehhez társuljon egészség! Szépüljön a 
falu!

Nágocs óriási 
[eketősége a turizmus

Nágocsot ma is gyakran látogatják 
turisták. Jönnek, körbenéznek aztán 
félóra múlva továbbmennek.

Ebből a falunak így semmi haszna 
nincsen! Az idegenforgalom akkor 
hoz pénzt, ha a vendégek fogyaszta
nak, megalszanak, lehetőleg több na
pig maradnak és vásárolnak is.

Nágocs térségének ellentmondása, 
hogy bőven vannak vonzerőt jelentő 
értékek, mégis alig akad szállóvendég.

A zalai Zichy Mihály múzeum vi
lágszínvonalú, s van egy arborétum, 
melyet most kezdtek helyrehozni.

(A kormány 2014. elején 200 millió 
forintot szavazott meg a múzeum fej
lesztésére.) Andocs temploma és ko
lostora szép és látványos, de ez átme
nő település, jelentős közlekedéssel.

A KÖRNYÉK JÓL FEJLESZTHE
TŐ TELEPÜLÉSE NÁGOCS !

A katolikus templom kívülről már 
megújult, remélhetőleg ez belül foly
tatódik.

A kastélyépületben 10 apartman 
már lakható, 2 oktatószoba is készen.

Jövőre a külső rész felújítása is el
indul. A faluban 5 ember nagyságú 
szobor köszönti az idelátogatót.

A Nepomuki Szent János szobrot a 
kastélykert előtt mindenki ismeri. A 
templom homlokzatán is látható két 
alak. További kettő az iskola előtt a 
hamisciprus fák alatt porlad. S persze 
elhanyagoltsága ellenére szép a Zichy- 
park. Ez összességében turistáknak 
komoly látnivaló. Ráadásul Nágocson 
számos sétaút adódik ! A horgásztó és 
a szőlőhegy is sokaknak vonzerő.

A kastély éttermének megnyitásá
val (kis borozóban és kávézóban is 
gondolkodunk) a vendéglátás is meg
oldódik, s lesz hol hangulatosan eltöl
teni az estéket.

Nágocs egykori elegáns orvoslakja 
-  húsz éve még varroda -a  falu lát
ványos gyöngyszemévé válhat. A fa
luház környéke ma is hangulatos, a 
roggyant híd körül is szép tér vará
zsolható.

Nágocs Somogy egyik leghangula
tosabb településévé válhat!

A kastélyban eleve számos tanfo
lyammal számolunk és évi minimum 
2.000 vendégéjszakára.

De egyszerre csak 30-35 vendéget 
tudunk fogadni. Ugyanakkor Nágo
cson még legalább 40-60 főre alakít
ható ki szállás. Itt 2 hónapnál jóval 
hosszabb szezonra számolhatunk.

Azt étkeztetéshez eleve döntően he
lyi zöldséget és gyümölcsöt tervezünk 
felhasználni.

Ez jelentősen megnöveli a helyi 
kertgazdaság termékei iránti igényt.

A vízkutató vállalat geológusa sze
rint Nágocson ugyanaz a termálvíz 
található mint Igaion.

Ez óriási lehetőséget adna termál
vízzel való fűtésre, kisebb fürdő létesí
tésére, akár gyógy szolgáltatásokra is 
a későbbiekben.

Természetesen a ma üresen álló 
házakat (50 felett !) sokkal jobb áron 
lehetne eladni, vagy vendégforgalom
ra használni. Mert így bizony komoly 
annak a veszélye, hogy olyanok vásá
rolják fel, akiknek a falu életvezetésük 
miatt nem annyira örül. Hát nem jobb 
e például az a lengyel művészcsoport, 
akikkel kacsolatban állunk, és akik 
Magyarországon tartós üdülőhelyet 
és művésztelepet keresnek?

Tanfolyamok és rendezvények elő
készítését már megkezdtük. Másfél 
hónapja jártak itt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium háttérintézményéből és 
a megyei Önkormányzattól vidékfej
lesztési képzési együttműködések és 
projektek ügyében.

Korábbi zenei rendezvényeink is 
folytatódnak, sőt nagyobb léptékű 
szabadtéri jazz koncertekről is tár
gyaltunk. De mi nemcsak a kastély
ban gondolkodunk, hanem hiszünk 
abban, hogy együtt lehet igazán haté
konyan előrelépni.

Ráadásul éppen most indul Brüsz- 
szel új finanszírozási programja.

Falu megújításra már korábban is
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lehetett 100%-os finanszírozást kap
ni. Múlt héten sikerült beletetetnem a 
geotermikus energia felhasználásának 
támogatását Somogy megye kiemelt 
fejlesztési területei közé. Ez beépül 
Brüsszel támogatási ajánlásába.

Nágocs turizmus reklámját már jól 
megalapoztuk:5 perc ment az RTL 
egyik közkedvelt adásában, 8 perc 
az ATV turisztikai műsorában, né
hány képkocka múlt évben TV1 in
terjúban, cikk a Somogyi Hirlapban 
és számos információ az interneten. 
Ezt tudtuk eddig összehozni. Meglé
vő médiakapcsolatainkra sok minden 
ráépíthető, ráadásul ingyenesen.

De először fogadókésszé kell tenni 
Nágocsot. S aztán célirányosan reklá
mozni.

Nágocs adottságaira szilárd jövő 
építhető !

Zicky László

„Szeretlek Magyarország”

elnevezésű program megrendezé
sére kerül sor. szeptember 27-én Ná- 
gocson a faluházban és környékén. 
Az esemény lebonyolítására közel 
200.000 Ft összeget nyert pályázati 
forrásból az önkormányzat. A nap fő
szervezője: Dr. Pap Imre polgármes
ter úr. Öröm, hogy csatlakozunk az 
országos rendezvényhez!

(szerk.)

Képeslapokat készíttettünk a múlt 
héten, amelyekből kiválasztottam a 
kikézbesített ajándékképeslapot. Né
hány nágocsi embernek megmutat
tam, akik megkértek, hogy lehessen 
vásárolni is belőlük. így megszerkesz
tettem a kért módon, és Tar Kriszti
án boltjában lehet majd megvenni a 
lapokat.

Zicky É.

Hol tartok a 20. század első fe lén ek  

fotóit  bemutató kiállítás szervezésében?

Biztosan nem emlékszik már min
denki arra, hogy tavaly decemberben 
hirdettem meg az újságban azt, hogy

1950-ig készült fotókat gyűjtök Ná- 
gocson és ebből kiállítást szeretnék. 
Ugyanekkor jelent meg, hogy Kiss 
Máté egy nagyon izgalmas kutatást 
vállal fel a faluban: a családfakészítést. 
Mindkettőnk elképzelésébe beleszólt 
az élet, az övébe oly módon, hogy 
módosítania kellett képes emlékal
bummá az eredeti ötletét, az enyémbe 
olyan formán, hogy azt feltételeztem, 
hogy a meghirdetett módon - Nóri- 
nak a boltban, Sz. Robinak vagy ne
kem leadva - összegyűlnek a képek, de 
így csak 20 db gyűlt össze áprilisig.Te- 
hát házakhoz kellett menni. Néhány 
helyre elmentem, de nem tudtam a 
diplomamunkám írása és leadási ha
tárideje miatt elég helyre elmenni, 
így most van többtucat képem, mivel 
Amerikából is kaptam, de mennem 
kell még képekért Zicsre és Kaposvár
ra.

1950-ig nagyon kevés kép van, 
de mindegyik roppant értékes, “be
szédes”. Le is írom a történeteiket. A 
képkiállítást valamennyi tárggyal is 
kiegészítem és szükséges informáci
ókkal, amit a kaposvári levéltárból 
is begyűjtők. A kiállítás megnyitója 
ez év október végén lesz, valószínű a 
kastély egyik emeleti szobájában. Kiss 
Mátéval kölcsönösen segítettük egy
mást, hol én adtam át információkat 
és képeket, hol tőle kaptam. Dr. Pap 
Imre polgármester úr biztosított arról, 
hogy az önkormányzat is támogatja a 
kiállítás létrejöttét.

Zicky Éva

Az első világháború 
Nágocsi hősei, áldozatai

Az első világháború kitörésének 
100. évfordulója méltó alkalom, hogy 
megemlékezzünk a nágocsi katonák 
és polgárok megpróbáltatásairól. A 
világháború lerombolta a történelmi 
Magyarországot, és sok áldozatot kö
vetelt községünk lakóitól.

A háború kitörésekor a legtöbb 
nágocsi hadköteles a kaposvári 44. 
gyalogezredhez és a 19. honvéd zász
lóaljhoz vonult be. A 44. gyalogezre
det már 1914 augusztusában a szerb 
hadszíntérre vezényelték, szeptem

berben átdobták az orosz frontra, 
1918 tavaszán az olasz fronton vetet
ték be. Ezt az ezredet érték a legna
gyobb veszteségek a Monarchia egész 
hadseregében. Nágocsról 216 katonát 
hívtak be, közülük 44 meghalt vagy el
tűnt idegen csatatereken, a több mint 
20 százalékos veszteség még a megyei 
viszonylatban is magas volt.

A hősi halottak névsorában talál
hatjuk nagyapáinkat, dédapáinkat 
és ükapáinkat...: Ától József, Bállá 
Mihály, Balog György, Balog Ist
ván, Bőhm Ádám, Burghardt János, 
Czabula Gyula, Csizmadia Károly, 
Echter Ferenc, Fulmer Ádám, Fulmer 
Ferenc, Fulmer György, Gantner Ist
ván, Gantner Sebestyén, Geisz Antal, 
Györke István, Harag János, Kocsis 
Ferenc, Kokas Imre, Kokas József, 
Fáin Imre, Molnár János, Müller 
Ferenc, Pasztler Boldizsár, Pasztler 
Péter, Pavlek György, Pavlek Sán
dor, Pebraka István, Pebraka Pál, 
Pintér József, Plell János, Potó La
jos, Rauschenberger József, Rentler 
Ferenc (A.), Rentler Ferenc (K ), 
Rentler János, Rentler József, Roth 
Ferenc, Szabó Sándor, Szabó Vendel, 
Szekeres Géza, Széles György, Szűcs 
József, Zrényi Imre.

Talán érzékelteti a katonák sorsát, 
hősiességét, a világháborúban átélt 
testi-lelki szenvedéseket néhányuk 
személyes története. Rentler József tü
zér 1914. szeptember 11-én indult az 
orosz harctérre, hősiesen harcolt Var
só alatt, 1915-ben részt vett a gorlicei 
áttörésben, Przemysl visszavételében. 
1915 júniusában az olasz hadszíntér
re került, 35 hónapot töltött Görz, 
Isonzo és Rovereto csataterein. Vitéz
ségéért négyszer kitüntették. Életé
nek 25. évében hősi halált halt a tiroli 
hegyek között, Monté Asalónál 1918. 
szeptember 27-én. Bajtársaival együtt 
tömegsírban temették el, a háború 
után szülei mindent elkövettek, hogy 
felkutassák a sírját, de nem találták 
meg.

Kimmel János 1916-ban vonult 
hadba, mint tüzér harcolt az orosz, 
a román és az olasz fronton. Két
szer kapott bronz érdemérmet. 1918. 
november 4-én hadifogságba esett, 
furcsamódon már a háborút lezáró
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fegyverszünet megkötése után. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia és az an
tant hatalmak november 3-án írták 
alá a fegyverszünetet, amely hivata
losan másnap délután 3 órakor lépett 
érvénybe. A Monarchia hadvezetése 
azonnal beszüntette az ellenségeske
dést, az olasz hadsereg viszont még 
november 4-én támadást indított, 
így a császári és királyi hadsereg több 
mint 300 000 fegyvertelen katoná
ját hadifogságba vetette. Köztük volt 
Kimmel János is, aki csak 1920-ban 
térhetett haza.

Sokan súlyosan sebesülten, vagy 
rokkantán élték túl a háborút. 
Burghardt József 1918 őszén, a hábo
rú utolsó heteiben kapott tüdőlövést. 
Kőművesként dolgozott az uradalom
ban, Rubido-Zichy Iván báró hiába 
kezeltette őt a saját orvosával, néhány 
év múlva belehalt a háborús sebesü
lésbe. Ő volt a dédapám, halála az 
egész család jövőjére kihatott.

Burgkardtjózse/nágocsi katona

Miközben a hadra fogható férfiak 
a frontokon véreztek, a családtagja
ik otthon nélkülöztek. A háború kö
vetkeztében munkaerő- és áruhiány, 
infláció lépett fel. A Nágocsról bevo
nult 216 fő megközelítette az egész 
lakosság 20 százalékát. A 18 és 60 év 
közötti férfiak összesen nem voltak 
háromszázan, tehát a legtöbb mun
kaképes korú férfi kiesett a termelés
ből. Asszonyok, öregek és gyerekek 
dolgoztak a földeken, a 12-15 éves 
ismétlőiskolásokat felmentettek a tan
kötelezettség alól, hogy több munkát 
végezhessenek. A családfők távolléte 
azonban pótolhatatlan veszteséget je 
lentett kisparaszti gazdaságoknak.

A nyersanyaghiány miatt 1916-ban 
elrendelték a bronzból készült haran
gok beolvasztását, hogy ágyúkat önt

senek belőlük. A nágocsi katolikus 
templomból egy harangot vittek el, 
a reformátusból kettőt. A közellátás 
egyre inkább akadozott: 1917-ben 
már nem volt a faluban se cukor, se 
só. „Sertést se ölhetünk, mert nem va
gyunk képesek a húst lesózni” -  írta a 
nágocsi lelkipásztor.

Mindehhez gyorsuló ütemű inflá
ció járult, már a háború első évében 
a három-négyszeresére emelkedett 
például a tűzifa ára. A folytonos ár
emelkedés miatt évről évre nőttek a 
községi kiadások és az adóterhek. A 
kisgazdaságok tönkrementek, lerom
lottak, a napszámosok és a cselédek 
életszínvonala az éhezés szintjére 
süllyedt. A „boldog békeidőkben” szá
mos jómódú gazda bankba helyezte 
pénzét, mire hozzájutottak, elvitte az 
infláció. Hosszú évek kemény munká
ját, takarékos gazdálkodását semmivé 
tette a háború.

A világháború hatalmas véráldozat
tal és anyagi veszteségekkel járt Nágo- 
cson. A háború után a község nagy 
erőfeszítéseket tett az élet újraszerve
zésére. 1925-ben a falu központjában 
emlékművet állított az elesett hősök 
tiszteletére. Az oszlopon nyitott szár
nyú turulmadár jelképezi a katonai 
erényeket, az obeliszkre vésett felirat 
őrzi a hősök nevét. Az első világhá
ború egy évszázada robbant ki, de az 
ország, a falu és családok története ré
vén ma is hatással van ránk.

Kiss Tamás

Köz érdekű információk a 
választással kapcsolatosan

A választás kapcsán számos 
kérdés fogalmazódott meg nágocsi la
kosoktól. E kérdéseket gyűjtöttem össze 
a válaszokat is ismertetve.

-Az október 12-ei önkormányzati vá
lasztáson hány fő szavazhat Nágocson?

-500 fő. (Négy évvel ezelőtt 350-en men
tek el szavazni, 10 szavazat volt érvénytelen)

-A szociális otthonok lakói is sza
vazhatnak?

-Igen. Minden szavazásra jogosult

személy, aki ez év június 23-ig beje
lentett tartózkodási lakcímmel bír, és 
kéri az átjelentkezését, amennyiben a 
nágocsi szavazáson részt kíván venni.

-Ki igényelhet mozgóurnát, és ho- 
gyan?

-Azok a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok, akik moz
gásukban egészségi állapotuk miatt 
akadályozottak. Mozgóurnát október 
10. 16 óráig a helyi választási irodától, 
a szavazás napján (okt. 12-én 15 órá
ig) a szavazatszámláló bizottságtól le
het igényelni. Mozgóurnát személye
sen, levélben és online lehet igényelni.

-Hány települési képviselő választ
ható?

-1000 lakosig 4 fő választható, tehát 
4 fő választható Nágocson a képviselő 
jelöltek közül.

-Teljes állású bért kap majd a 
nágocsi polgármester?

Nem. A nágocsi önkormányzat 
költségvetése teljes állású bért tovább
ra sem tud biztosítani a település pol
gármesterének, így a megválasztott 
polgármester társadalmi megbízatás
ban vállalhatja feladatát.

Egyéb változás: idén nem 4 évre, 
hanem 5 évre választanak polgármes
tert.

-Mikor érvénytelen a szavazat?
Ha több személyt jelöl meg, például 

két polgármestert vagy 5 képviselő- 
jelöltet. Ha nem a karikába egymást 
metsző két vonallal jelöl.. Ha a szava
zólapon nincs rajta a helyi bizottság 
pecsétje.

Zichy Éva

További információk a szervezőktől, 
a Szülői Munkaközösségtől.
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