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Polgármesteri köszöntő

A karácsony ma már mindannyiunknak az év legnagyobb ünnepe,
amely hosszú évszázadok óta az egész világ számára ugyanazt jelenti,
ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az emberekben. Legyen ez az
öröm a békesség, a család és a közösség ünnepe. Próbáljuk meg mi is
ezt megtartani, sőt, talán próbáljuk meg együtt!
Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait, úgy tűnik,
nem spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyermekeink örömére a
karácsonyfa alatt, gondoljunk egy személyre, akinek elintéztünk egy egy ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egyegy nézeteltérést.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség
tegye széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idő akár
egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse Önöket
igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz,
feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult
erővel kezdhessük.
Meggyújtjuk a gyertyákat, s emlékezünk azokra, akik már nincsenek
velünk, gondolunk azokra, akiket szeretünk, de a Karácsonyt nem
velük töltjük. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk.
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat a 2014. év
hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság
teljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk.
„ Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig
hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi
dolgoké, s még annak is elég az estéje.” Wass Albert
E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek az elkövetkezendő
ünnepekre békességet, boldogságot, egészséget.
Sztányi Tibor
polgármester
1

Kaposfői Hírek
Polgármesteri beszámoló a 2013. évi közmeghallgatáson
Tisztelt Kaposfői Polgárok!
2013 év az egyensúly megtartására törekvő településüzemeltetésével, az átszervezett közigazgatás
finomhangolásával, az Óvodai nevelés, az iskolakonyha újbóli önkormányzati működtetésbe vételével telt
el.
Kaposfő egyre jobban teljesít.
A település vagyona ez évben közel 50 millió Ft-tal növekedett.
Az önkormányzat 133 főnek adott munkát és fizetést 2013 évben. A foglalkoztatással közel 4.000 eFt
összegű önkormányzati hozzájárulást takarítottunk meg.
Az egyensúlyra törekvő működés megvalósult
- intézményeinket zavartalan működtettük,
biztosítottuk

a működtetéshez szükséges anyagi

forrásokat

-

szigorú gazdálkodást alkalmaztunk

-

önkormányzati források bővítésére pályázati támogatásokat is igénybe vettünk (művelődési ház
berendezése, felújítása, a Bödő-ház felújítása, könyvtár bútorzat beszerzése, közösségi programok
finanszírozása, közfoglalkoztatás)

-

helyi lakosok foglalkoztatását biztosítottuk (talán a legfontosabb)

-

közintézményeinken felújításokat végeztünk (Konyha, Hivatal)

-

telephelyünket megújítottuk, fejlesztettük (tároló szín, brikettáló szín, aprítékkazán, szárítószín)

-

szigorú adminisztrációt, rendszert építettünk ki

-

Energetikai fejlesztést hajtottunk végre, gáz fogyasztást kiváltottuk a Hivatal és az IKSZT
épületében, elektromos energia termelést kezdtünk meg, energiaültetvényt telepítettünk

-

lehetőségekhez és adottságokhoz igazítottuk, a település életét befolyásoló döntéseket

-

Háztáji gazdálkodás beindítására tettünk lépéseket
o helyi konyha ellátására bevontuk a helyi termelőket, őstermelőket
o termelni vágyókat segítettük és fogjuk továbbra is segíteni
o kertek művelésbe vonásához adtunk segítséget
o öngondoskodás elősegítésére megtettük az első lépéseket
o

terveink között szerepel egy vágópont létesítése
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Kaposfői Hírek
Súlyos, jogszabályon alapuló döntéseket hajtottunk végre
Az iskola állami kezelésbe kerül. A működtetést 2013 évtől az állam látja el. Az önkormányzatot a
tulajdonost megillető jogok és kötelezettségek illetik.
Az óvoda önkormányzati fenntartásba került.
A megszűnt Körjegyzőség helyét csökkentett állami feladatokkal a Közös Önkormányzati Hivatal vette
át. Mivel Kaposfő nem érte el a 2000 fő lakosság számot, önálló hivatal létrehozására nem volt
jogosult.
Feladatok, melyek 2013 évben a legfontosabbak voltak
•
•
•
•
•
•

Önkormányzati Hivatal életre hívása, beüzemelése, a lakosság és a helyi vállalkozások ügyek
helybeni ügyintézése, gyorsan, szakszerűen.
Az óvoda működtetésének zavartalan biztosítása.
Közintézmények fűtéskorszerűsítése, IKSZT és a Polgármesteri Hivatal, gázról leválasztása.
Község vagyonának megőrzése, gyarapítása. Itt a gondozás és a felújítás a közfoglalkoztatás
keretében történt, pályázati források bevonásával.
Foglalkoztatás biztosításával minden dolgozni tudó és akaró embernek tudtunk értelmes, értéket
teremtő munkát adni (108 Fő), szakmunkásoknak és képzett, diplomás személyek is.
25 év után végre sikerült a Bödő-házat felújítani. A Bödő-ház berendezése folyamatban van,
szívesen fogadunk minden olyan tárgyat mellyel a ház méltó módon tiszteleghet a település
története előtt.

A közmeghallgatás résztvevői kérték:
Buszvárókat létesítsünk a falu elejére:
a tervek elkészültek, jóváhagyás után indulhat a kivitelezés
Szennyvízhálózat kiépítése:
ez a 61. sz-ú főúti moratórium lejártával (2014 szeptember), legkorábban 2016 évben
lehetséges, ha a szabályok nem változnak.
Játszóterek felújítása:
tavaszra tervezett feladat, helyi összefogásra alapozva
Útbaigazító táblák pótlása:
a táblák elkészültek, januárban kihelyezésre kerülnek
Civil szervezetek kapjanak támogatást:
természetbeni támogatásként helyiségek biztosítása rezsi költségek áthárítása nélkül,
közösségi autóbusz térítésmentes biztosítása,
A vízhálózat mennyiségi és minőségi problémáinak megszüntetése:
2014 januárjától új szolgáltató bevonásával a problémák
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orvoslásra

kerülnek

Kaposfői Hírek
Településfejlesztés, helyben
Kaposfő Község Önkormányzata helyben biztosítja a fejlesztési feladatainak ellátását. A munkát 4 fős
munkacsoport végzi, fejlesztési tanácsadó vezetésével. Munkánkat segítik az egyes programokat
megvalósító munkatársak, intézményi és önkormányzati dolgozók.
Főbb munkafeladatok:
-

Képviselő Testület település fejlesztési döntéseinek szakmai előkészítése, a döntések szakmai
tartalmának megvalósítása
a Polgármester településfejlesztési tevékenységében döntés előkészítés, végrehajtás szervezés
Pályázati programok előkészítése, pályázatok elkészítése, megvalósításának vezetése
Kapcsolattartás a munkafeladatok ellátásához szükséges szakemberek, szervek képviselőjével.

A tevékenység 2013. évi főbb adatai
Közfoglalkoztatási programok kidolgozása, támogatottak megvalósítás szervezése: 6 program, 108 fő
státuszon foglalkoztatás. A foglalkoztatás keretében a szokásos települési feladatok mellett, többek között
kertészkedés, fűtőanyag termelés, feldolgozás, asztalos-lakatos munkák elvégzése történik.
Épületek felújításhoz, eszközök beszerzéshez pályázatok kidolgozása, a megvalósítás szervezése:
jelentősebbek Művelődési ház(IKSZT) beruházás és berendezése, Kazánház építése, kazánok beszerzése,
köztéri eszközök folyamatos felújítása, bővítése
Közösségi, kulturális programokhoz pályázatok készítése, a megvalósításuk vezetése.
A település működéséhez, fejlődéséhez hozzájáruló tevékenységek ez évben 24 pályázati program
egymáshoz illesztésével valósul meg. A település lakosainak ez évben 23 üdülési pályázatot készítettünk.
Fejlesztési, tervezési dokumentumok készítése, közreműködés települést érintő szakmai munkában,
együttműködésben.
A fejlesztési tanácsadói feladatok ellátása pályázati támogatás igénybe vételével történik.
Kaposfő, 2013. december 19.
Vajai Csilla
fejlesztési tanácsadó

Művelődési ház
Az IKSZT nyitvatartás:
A 2013-as év jelentős, régóta várt változást hozott a művelődési ház
életében. De menjünk egy picit vissza az időben. Sok-sok évvel ezelőtt a
település központjában megépült a kultúrház. Az előzetes terveken
szereplő épületnek, azonban csak a fele került megépítésre. Az évek
során a könyvtár és különböző rendezvények helyszíneként szolgált, az
iskolások számára tornateremként is működött, majd birtokba vették a
civil szervezetek is. A használat velejárója az amortizáció is, azonban
jelentős felújításra nem nyílt lehetőség. Az utóbbi években nyilvánvalóvá
vált, hogy az épület megújításra,bővítésre, korszerűsítésre szorul. 2008ban felcsillant a remény, amellyel talán a probléma megoldhatóvá válna.
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Hétfő: 10:00-18:00
Kedd: 10:00-18:00
Szerda: 10:00-18:00
Csütörtök: 10:00-18:00
Péntek: 10:00-18:00
havonta egy alkalommal
10:00-21:00
Szombat: 10:00-18:00
Vasárnap: 14:00-18:00

Kaposfői Hírek
Hosszas előkészítő munkát követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
meghirdetett „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) „ cím elnyerésére pályázatot nyújtott be
Önkormányzatunk, amely 2011-ben pozitív elbírálást kapott. Így 2011 nyarán megkezdődhettek a
felújítási munkálatok. Az építkezés közel egy évig tartott, a 2012 szeptemberében tartott ünnepélyes átadás
után, 2013 februárjában az épület megkezdte működését. Az épületet közel kétszeresére bővítették, új
héjazatot és nyílászárókat kapott. Korszerűsítésre került a fűtés és villamos rendszer. 2013 februárjától a
megújult épület megkezdet ismételt működését, immár IKSZT néven.
A megújulással a régiek mellett új szolgáltatások is megjelentek. A könyvtár továbbra is működik,
fénymásolás és nyomtatásra, faxolásra térítés ellenében továbbra is van lehetőség. Minden kedden 9- 11
Petz János falugazdász tart fogadóórát az épületben. A nyitva tartás heti 7 napra bővült. 2013 májusától
Ifjúsági Pont kezdte meg működését Magyar Anita Renáta vezetésével, számos kiegészítő szolgáltatással.
Novembertől heti 3 alkalommal tánctanulásra nyílik lehetőség Tanai Tünde táncoktatóval. Hétfőn
16:30-tól óvodások számára táncos latin aerobic, szerdán ifjúsági társastánc 16:30-tól, pénteken 18:00-tól
felnőtt társastánc órákon vehetnek részt az érdeklődők. Decembertől csütörtökönként 18:00-tól a kaposfői
Vegyeskar újult erővel tart próbákat Deé János Zénó karvezető segítségével. Hétfőn és szerdán 18:00-tól
női alakformáló tornán vehetnek részt a hölgyek. Januártól heti egy alkalommal újra indul a Baba-Mama
klub. A programot az IKSZT, az Ifjúsági Pont és a Védőnői Szolgálat szervezi. A foglalkozásokra a 3 év
alatti gyerekeket és édesanyjukat várjuk, ahol tartalmas, hasznos információkkal teli időt tölthetnek el, a
gyermekek pedig a közösségi élethez szokhatnak hozzá. Minden programra továbbra is várjuk a
jelentkezőket.
Januárra az épület belseje is teljes egészében megújul. Új bútorok és technikai eszközök kerültek
beszerzésre. Korszerűvé és széppé vált az épület kívül-belül. A számítógépeket és internetet használók
jövő évtől 8 új gyors és a kor követelményeinek megfelelő számítógépet használhatnak.
Heti két alakalommal a helyi általános iskola tart néptáncórákat a tanórák keretein belül, valamint a
téli közmunkaprogram résztvevői heti 5 napon tanfolyamon vesznek részt szintén az IKSZT épületében.
A nyári időszakban 9 héten keresztül a helyi általános iskola tanulóinak, a Kaposfőn élő iskoláskorú
gyermekeknek nyári táborozásra nyílt lehetőségük. A tábor működését önkéntes diákmunkások is
segítették. 9 hét alatt összesen 72 fő gyermek fordult meg a táborban ki hosszabb-ki rövidebb időre.
Programkínálatunk egyre bővül, törekszünk arra, hogy minden korosztály igényét kielégítő
műsorokkal készüljünk, szervezzünk. Az aktuális programokról a honlapon (www.kaposfo.hu), a helyi tvben, a köztéren elhelyezett plakátokon, szóróanyagokon, valamint a művelődési házban kaphat
információt.
A működést két fő szakmai és két fő technikai munkatárs biztosítja. December 1-től további 5 fő
segíti munkákat, akik kulturális közfoglalkozatásban vesznek részt április 30-ig. Feladataik közt szerepel a
helyi információs csatornák (honlap, újság, tv) megújítása, új tartalommal való kibővítése, valamint helyi
értékek (fotók, videók) megőrzése, digitalizálása, programszervezés, a kulturális feladatok segítése.
Reméljük a jövőben Önöket is vendégül láthatjuk valamely rendezvényünkön.
Az IKSZT minden dolgozója nevében Áldott Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok.

Tormáné Dell Nikoletta
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Általános iskola
Ez történt eddig…
Szeptember 2-án került sor iskolánk tanévnyitó ünnepségére. 22 első osztályos kisdiák kezdte meg a
tanulmányait iskolánkban idén is. Velük így az iskola teljes létszáma 245 fő. Nagyon régen volt ilyen nagy
létszámú az iskolánk.
dc

Szeptember 6-án iskolánk felső tagozatos diákjai és pedagógusai őszi túrán vettek részt a halastónál.
Délután a futballpályán sportolhattak diákjaink. Az alsósok Pósteleken egy bácsi szőlőjében töltötték a
délelőttöt. Hatalmas tér állt a rendelkezésükre, ahol sokat játszottak, fociztak, sorversenyeztek. A bácsi
még finom gyümölccsel is megkínálta őket.
dc

Szeptember 17-én a 6. osztályosok Kaposvári Sportcsarnoknál Bűn- és baleset-megelőzési napon vettek
részt.
dc

Október 7-én iskolánk megemlékezést tartott az aradi vértanúkról, az udvaron található kopjafánál. Az
osztályok virágot helyeztek el. 4. osztályos tanulók műsorral tisztelték meg az aradi hősöket.
dc

Októberben 15-én Aliz néni és Ági néni őszi játszóházat szervezett az alsósoknak. Hatféle tevékenységből
válogathattak a gyerekek, például terménybábokat, faliképet, madárijesztőt, pókfonást is készíthettek.
dc

Október 17-én felsős tanulóink egy része az iskola szervezésében moziba ment, a kaposvári Szivárvány
Kulturális Központba.
dc

Október 18-án papírgyűjtés volt iskolánkban, összesítve kb. 5000 kg papírt gyűjtöttünk.
dc

Október 22-én fáklyást felvonulást rendeztünk, az 1956. október 23-i forradalomra és szabadságharcra
emlékezve.
dc

Ugyanebben a hónapban új padok érkeztek iskolánk történelem termébe.
dc

November első hetében megrendezésre került, Tökre jó napok címmel a tökfaragó és tök
„szépségverseny”, amelyből kiállítást is rendezett Anikó néni és Kati néni, az aulában. A 3. osztályosok
Tök jó bulival zárták a hetet.
dc

Novemberben elkezdődött a pályaválasztási időszak. 5-én és 12-én intézményünk 7. és 8. osztályos tanulói
üzemlátogatáson vettek részt. A 7. osztályosok a Kaposi Mór Oktató Kórházat, a Videoton Elektro-Plast
Kft-t, a Móricz Zsigmond Szakközépiskolát és a Turul éttermet keresték fel. Nyolcadikosok, pedig a
Kaposi Mór Oktató Kórházban, a Privát Húsfeldolgozó Kft-nél, a Kapos Volán Zrt-nél és az Ardagh
Aluminium Packaging Kft-nél jártak.
dc

November 22-én szépolvasói házi versenyt rendezett iskolánknak az Ifjúsági Pont. Az 5., 6. osztályosok
közül 3. lett Gonda Luca (6.), 2. Murányi Máté (5.) és 1. Vörös Vivien (6.). 7., 8. osztályban 3. Benedek
Enikő (8.), 2. Ignácz Barbara (7.) és 1. Ormosi Szandra (8.). A harmadik és negyedik osztályosoknál 3. lett
Hederics Bianka (4.), 2. Szíjártó Zsófia (3.) és 1. Merkei Anna (4.). Az első helyezettek tovább jutottak a
városkörnyéki Kazinczy-versenyre.
dc

Ugyanezen a napon 4. és 3. osztályosok Szennában mesevetélkedőn voltak. Játékukkal az előkelő második
helyet szerezték meg. Gratulálunk nekik. J
dc

December 3-án meglátogatott minket Joulupukki a lappföldi Mikulás.
dc

December 6-án iskolánk testvérosztályai hagyományosan megajándékozták egymást. Valamint ugyanezen
a napon került megrendezésre a Mikulás- kupa is.
Írta: Vörös Vivien 6.a és Benedek Enikő 8.a
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Joulupukki a finn Mikulás látogatása iskolánkban
Az internetről értesülhetett mindenki arról, hogy
idén 11. alkalommal látogat országunkba a
gyerekek nagy örömére finn Mikulás. Mint minden
évben most is a Finnagora Finn Kulturális Intézet
meghívásának tett eleget. A Nemzeti Erőforrások
Minisztériuma választotta ki Kaposmérő-Baglas
települést, ahol hátrányos helyzetű gyermekeket
ajándékozott meg. Iskolánkból főként a felsős
tanodások részesültek abban a szerencsében, hogy
Baglasra utazhattak a Tanoda – Szent Erzsébet
Alapítvány szervezésében. Szerettük volna, ha az
alsós gyermekeink is ha csak rövid időre is de
találkozhatnak a finn Mikulással. Sikerült felvenni a
kapcsolatot a Finnagorával, majd a Nemzeti
Erőforrások Minisztériumával, ahol „megbeszélték”
a Mikulással, hogy december 3-án délután rövid időre iskolánkban is tesz látogatást. Hosszú várakozás
után csiripelték a madarak, hogy Kaposvár környékén járnak, ekkor nagy éneklésbe kezdtünk, hogy
siettessük érkezését. Sajnos csak néhány percet töltött el körünkben. Magyarul köszöntötte a gyerekeket,
majd finnül ellátta őket jó tanácsokkal arról, hogy hogyan kell viselkedni. Szerencsére tolmácsot is hozott
magával, így a nyelvi nehézségek nem adódtak. Végül egy rövid fényképezkedés után „megajándékozta”
az alsós osztályokat, mindenkinek 1-1 mandarin és 3-3 szaloncukor jutott a csomagból.
A cikket és a fotót készítette: Farkas Aliz tanár néni.
Mikulás-kupa
December 6-án, immár 20. alkalommal került
megrendezésre iskolánk tornatermében a
Mikulás-kupa labdarúgás sportágban.
A tornát két korosztályban (2. és 3. korcsoport)
szerveztük 8-8 csapat részvételével. Zömében
Kaposvár környéki csapatok neveztek, de idén
Sellye és Dombóvár is nevezett és emelte
rendezvényünk színvonalát.
2. kcs-os csapatunk 2 győzelemmel és egy
döntetlennel nyerte csoportját. Az elődöntőben
6-0-al jutottunk túl a somogyjádi csapaton.
Végül a döntőben 4-0-ás vereséget szenvedtünk
a nagyon erős dombóváriaktól, így az értékes 2. helyen végeztünk. A torna legjobb játékosának – az edzők
javaslatai alapján- Epstein Stephant, iskolánk 4.a osztályos tanulóját választották.
Gratulálunk minden játékosnak a szép eredményhez! Csapattagok: Ivusza Balázs, Polák Kevin, Vörös
Tamás Ottó, Epstein Stephan, Nagy Levente, Barta László, Gyánó Bence, Fodor Tamás, Farkas Brendon.
3. kcs-ban sajnos esélyes csapatunknak nem sikerült továbbjutni a csoportjából. A kupát végül
meglepetésre, de megérdemelten a Kaposmérő csapata vihette haza.
A cikket írta: Weimann Gábor tanár bácsi, a
fotót Epstein Ferenc készítette.

7

Kaposfői Hírek
Sulin kívüli sportolóink
Iskolánk büszkélkedhet olyan tanulókkal is, akik iskolán kívül eredményesen sportolnak. Néhány
tanulónak már országos eredménnyel rendelkezik.
A 3. osztályban Vörös Tamás Ottó a KASI-nál úszik. 50m gyorson ezüstöt, 4-szer 100m-es fiú gyors
váltóban, pedig bronzérmet szerzett. Az országos ranglista első 20 helyezettje között van, minden
úszásnemben.
dc
A 4.a osztályos Hőgye Dániel a Pécsi PTE-PEAC-KALO MÉH-ben ping-pongozik. Eddigi eredményeihez
gratulálunk, ugyan is a Nyugat Magyarországi asztalitenisz versenyen 3. helyezést ért el a 13 évesek
között.
dc
A 6. osztály is rendelkezik sportolókkal. Ziegenheim András (Cigi) KASI-nál judózik. Rá is büszkék
lehetünk. A diákolimpiáról és az országos versenyről is egy 3. és egy 2. helyezéssel tért haza.
dc
Benedek Enikő (8.a osztály) és Vörös Vivien (6.a osztály) a Kaposvári Vízilabda Klubban játszanak,
ráadásul 2 csapatban is. Az egyik a Gyerek II. amivel még nem szereztek címet. A másik az OB1/B-s női
felnőtt csapatban. Ezzel a csapattal indultak a Magyar Kupán, ahol OB1-es csapatokkal játszottak. A
Theodóra Magyar Női kupán már az OB1/B-s csapatokat sorra verték és most a tabella első helyén állnak.
Készítette: Benedek Enikő 8.a
Vörös Vivien. 6.a
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