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Tisztelt Kaposfői Polgárok!

Megköszönöm minden kaposfői választópolgárnak, hogy szavazatával véleményt formált arról, hogy a település milyen irányba menjen tovább.
Az elmúlt fél évben a község gazdálkodását az intézmények működésének biztonsága
és a takarékosság előtérbe helyezése jellemezte. Az önként vállalt feladatok, civil szervezetek támogatása, finanszírozása a költségvetésben megfogalmazottaknak megfelelően
történik.
Folyamatban van a működési költségek átvilágítása, szerződések áttekintése, a készpénzes vásárlások minimalizálása. Előkészítés alatt van az ivóvíz ellátás biztonságának és
a vízminőség javításának előkészítése.
2007. évben betervezett fejlesztések, felújítások:
Ságvári utca vízelvezetésének megoldása
Körjegyzőség melletti vízelvezető árok mederlapozása
Orvosi rendelő és szolgálati lakás utólagos falszigetelése és nyílászárók cseréje
2006.-ban benyújtott nyertes LEADER pályázat alapján filagória és információs
táblák elhelyezése
TEUT pályázat keretében a Dózsa Gy. u burkolatának felújítása
kátyúzások
Az idei esztendőben eddig kettő pályázatot nyújtottunk be:
CÉDE pályázat: 2.914.196 Ft értékben, nyertes pályázat kivitelezés megkezdve.
TEUT pályázat: 3.637.200 Ft. értékben, forrás hiány miatt váró listán.
Jelenleg benyújtásra előkészítés alatt van a Kultúrház akadálymentesítésére és a tetőcseréjére a pályázat.
A 2006-ban benyújtott, majd ez év tavaszán a kistérségi cselekvési tervbe pótlólagosan
beemelt fejlesztési tervek kiegészítése van folyamatban. Folyik a település arculatának
tervezése.
Nagyon fontos feladatnak tartom a lakosság tárgyilagos, korrekt tájékoztatását. Ebben jelentős szerep jut kábel-TV információs csatornájának.
A Vidanet Zrt igéretéhez, szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően időben beindította a bővített televíziós szolgáltatás mellett, a szélessávú internet szolgáltatást. Az internet szolgáltatást jelenleg már több mint 100 előfizető veszi igénybe. A
településünk internet előfizetői körének jelentős bővülése lemérhető a
www.kaposfo.hu honlap látogatottságában is (júliusban megduplázódott a honlap látogatottsága).
A jövőnk alakításához várjuk az Önök segítő, formáló javaslatait.
Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfői Hírek

Önkormányzati
hírek
Június 24-én újra választhatott
községünk lakossága. Októberben
Dr. Antal Lászlónak szavazott
bizalmat a lakosság többsége.
Márciusban bejelentés alapján a
bíróság
megállapította,
hogy
munkakörével összeférhetetlen a
polgármesteri tisztség. Mivel az
összeférhetetlenséget
határidőn
belül nem szüntette meg, a bíróság
határozata alapján megszüntette
polgármesteri tisztségét.
A választási bizottság június 24-re
tűzte ki a választást. A választási
kampány viszonylag csendben lezajlott, bár volt néhány adok-kapok,
néhány be-, fel- és még több kijelen-
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tés. Június 24-én a választásra jogosult 1399 állampolgár közül 846-an
vettek részt a szavazáson (60%-os
részvételi arány), a választók többsége az addigi alpolgármestert,
Sztányi Tibort választotta polgármesterré.

20 000Ft költségtérítés illeti meg.
Ezen a testületi ülésen tett esküt az
új képviselő, Geiszt István. A képviselő-testület döntött, hogy megalakítja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot, melynek elnöke
Horváth Ignác képviselő, a bizottság
tagjai közé választotta Pitz Sándor,
Matesz Péter képviselőket, Kardos
László és Király József külső tagokat.

Az új polgármester július 3-án tartott
testületi ülésen került beiktatásra. A
képviselő-testület a polgármester
javaslatára Vörhendi Gyulánét választotta alpolgármesternek.
A képviselő-testület döntött a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.
A
polgármester
tiszteletdíját
200 000Ft-ban, az alpolgármesterét
pedig 100 000Ft-ban állapította meg.
A testület döntése alapján a polgármestert 60 000Ft, az alpolgármestert

A művelődési és sportbizottság külső tagjának megválasztotta Lesz
Gyulát. A Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke volt Vörhendi
Gyuláné, aki mint alpolgármester ezt
a tisztséget nem töltheti be, helyére
Szabó Jánosné képviselőt választotta
a bizottság elnökének, és tagja lett a
bizottságnak Geiszt István képviselő
is.

Elkészült a vadászdombra
vezető út melletti árok mederlapozása.
Sok bosszúságot okozott évekig, hogy a vadászdombról
nyíló út mellől hiányzott a
vízelvezető árok.
Nagyobb eső esetén a dombról lezúduló csapadék és sár
akadálytalanul kifojt a járdára
és a 61-es útra.
Ezt a balesetveszélyes állapotot remélhetőleg megszünteti
ez az önkormányzat által
megvalósított beruházás.

Az első gólyák…
Elkezdődtek az építkezések
Búzavirág utcában.
A két éve megnyitott új utcában már 5 szerkezetkész ház
áll.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint eddig tíz telket
értékesítettek és több érdeklődő is van a telkek iránt.

Kaposfői Hírek

Nyári tábor Kaposfőn
Július közepén két hétig ismét
gyermekzsivajtól volt hangos a
kaposfői kultúrház és környéke. A
Szociális Alapszolgáltatási Központ
szervezésében második alkalommal
került megrendezésre a gyermekek
nyári tábora.
A tábor népszerűségét tükrözte,
hogy már az első napoktól 35-40
gyermek vett részt programjainkon.
Állandó programjaink voltak: asztalitenisz, tollaslabda, számítógépes
játékok, csocsó, biliárd, foci, darts,
társasjátékok, kártyák, videó, internet.
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Rendőrségi nap keretében fegyveres
bemutatót láthattunk, illetve a gyerekek az ujjlenyomat készítésével is megismerkedhettek.
A hetet a Német
Kisebbségi Önkormányzat programjával zártuk,
melynek keretét
botos tészta (tuhle
struhle)
sütés
adta, közben a
nyugdíjas
klub
tagjai sváb énekeket, játékokat mutattak be és tanítottak a gyerekeknek.

kat a táborzáráskor mutatták be a
gyerekek.

Idén ismét szerveztünk kerékpártúrát
Kaposmérőbe, Gelencsér László
birtokára, ahol a bölényeket néztük

A tábor kiemelt programja volt az
autóbuszos kirándulás Balatonlellére, a Napfény strandra. Mindenki nagyon jól érezte magát, hiszen a
40 fokos hőségben nem csak fürödtünk, labdáztunk, fagyiztunk, hanem
vizibicikliztünk is.
A nyári tábor költségeit a Szociális
Alapszolgáltatási
Központ,
a
balatonlellei kirándulás buszköltségét a kaposfői önkormányzat segítségével sikerült megvalósítani.

Minden napra plusz programokat
szerveztünk, ilyenek voltak a kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés,
üvegfestés, különböző ékszerek,
tárgyak készítése fonalból- rafiából,
varrás, foltvarrás stb.)
Községünkben két vállalkozót látogattunk meg: ifj. Tolnai György
lovas farmját, illetve Székelyfi József műhelyét. Amíg a fiúk az esztergálást gyakorolták, addig a lányoknak Margit néni a rokkázást
mutatta meg, amit ki is lehetett próbálni.

meg, horgásztunk, szalonnát sütöttünk. Az egész napos programban
nem csak a gyerekek fáradtak el,
hanem a kísérő szülők is. A túrát
követő napokban a hűvös kultúrházban folytattuk a programokat:
Dr.Antal László és Vörhendiné Melinda voltak a vendégeink, akik a
gyermekek kérdéseire válaszoltak.
Csóri Virág sváb táncot, a Cigány
Ifjúsági Klub, Bogdán Mónika vezetésével cigány táncokat tanított az
erre vállalkozóknak. A tanult tánco-

Sajnos a két hét hamar letelt, de
reméljük, hogy a gyerekek élményekben gazdagodtak.
Köszönetünket fejezzük ki
Kaposfő Önkormányzatának, Kultúrház vezetőjének, az iskola vezetőinek és a konyha dolgozóinak, rendőrségnek, Háziorvosi Szolgálatnak,
Védőnői Szolgálatnak, Székelyfi
Józsefnek és Margit néninek, Tolnai
Györgynek, Gelencsér Lászlónak, a
Nyugdíjas Klubnak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, és a
Német Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy adományaikkal, ötleteikkel segítették munkánkat.
Köszönjük segítőinknek az
aktív részvételt, akik naponta segítettek programjaink megvalósításában: Csóriné Kiss Klára, Csóri Virág, Takács Mária, Szakáné Zsuzsa,
Pintér Ildikó, Bogdán Mónika,
Albertus Júlia.
Köszönjük a szülőknek is a
sok segítséget, akik elkísértek minket kirándulásainkra.
Pfaffné Barna Beáta
Paládi Vincéné

Kaposfői Hírek

Boldog
születésnapot!
A Kaposfői Nyugdíjas klub tagjai
2007. Július 14-én lázas izgalommal gyülekeztek a kultúrház nagytermébe, ahol a klub megalakulásának 10. Évfordulója megünneplésére készülődtek. A Nyugdíjas
Himnusz közös eléneklése után
Horváth Józsefné, a klub elnöke
az alábbi szavakkal köszöntötte az
ünneplőket:
„Szeretettel és tisztelettel köszöntök
mindenkit, a számunkra ily jeles
napon, hisz ezt is meg kellett érnünk,
hogy a Kaposfői Nyugdíjas Klub
megalakulásának 10 éves évfordulóját ünnepeljük.
Szeretettel köszöntöm a kedves meghívott vendégeinket:
Dr. Kolber István államtitkárt, országgyűlési képviselőt, Klujber
Lászlót a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei elnökét,
Barakonyi Jánost a Társadalmi kapcsolatok referensét, vezető főtanácsosát, Sztányi Tibor Kaposfő község polgármesterét, Szabó Tiborné
hetesi kistérségi vezetőt, Varga Józsefné kaposfüredi kistérségi vezetőt,
Nagy Bertalannét a mező-csokonyai
Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub vezetőjét és a klub 17 tagját. Köszönjük,
hogy meghívásunkat elfogadták,
megtiszteltek bennünket és most
velünk együtt ünnepelnek.
Végül, de nem utolsósorban köszöntelek
benneteket
kaposfői
szépkorúak. Látom mindenki arcáról
öröm sugárzik. Örülünk, hogy ünnepelhetünk.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki támogatott bennünket,
bármi módon hozzájárult, hogy mi
itt most ünnepelhetünk. Köszönjük
Sárdi Árpád Megyei Közgyűlés alelnökének ötvenezer forint támogatását a kistérségi bemutatóra. Köszönjük Sztányi Tibor Kaposfő község
polgármesterének és képviselő testületének pénzbeli támogatását a mai
rendezvényhez. Köszönjük Balogh
Géza,
Horváth
Zoltán,
és
Wolstromer István vállalkozók támogatását.
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Egy percre forgassuk vissza az idő
kerekét, emlékezzünk…
1997. július 17-én megalakult a
Kaposfői Nyugdíjas Klub 83 taggal.
Klub vezetője Kovács Istvánné lett.
Betegségére és idős korára tekintettel ő átadta a klub vezetését Takač
Márianak 1999-ben, majd a klub
elnöke 2004-től én lettem.
Tagjaink létszáma évről-évre csökkent. Végül megmaradt egy kis lelkes csoport, aki a mai napig is a
klub tagja. Igaz tíz évvel idősebbek,
de jókedvben tenni akarásban töretlenek. Idővel tagjaink körét a fiatalabb nyugdíjba vonulók gyarapították.
Egy pillanatra emlékezzünk azokra a
klubtársakra, akik végleg itt hagytak
bennünket. Emlékük ma is szívünkben él!
Tíz év alatt sok örömben volt részünk, mindent felsorolni lehetetlen
lenne.

A mai napra kis műsorral készültünk, a téma is aktuális, hisz tart az
aratás, ünnepeljünk, ünnepeljük az
„életet”, az elkövetkező év kenyerét,
így ünnepeltek valaha falunk fiataljai is.
Fogadjátok szeretettel.
Kedves vendégeinknek kívánok minden jót, erőt , egészséget, munkájukhoz kitartást és sok sikert.
Nyugdíjas társaimnak kívánok sok
örömet, boldogságot, erőt, egészséget, hosszú probléma nélküli nyugdíjas kort. Jöjjön el évek múlva ismét
egy ünnepnap, ahol újra találkozhatunk és úja emlékezhetünk.
Mindenkinek kívánok nagyon jó
szórakozást.”

Sokat kirándultunk, eljutottunk
zánk különböző tájaira, sokat
koztunk,
megnéztünk
színházi
adásokat, múzeumokat látogattunk,
de hetente mindig találkoztunk. Ezek
a napok éltető erőt adtak számunkra, vártuk a hétfőt, hogy összejöhessünk kis klubunkban, ahol énekeltünk, táncoltunk, beszélgettünk, segítettük, bíztattuk egymást, kéz a kézben családtagként szerettük egymást, és ez a nagy szeretet tartott
össze bennünket, erőt adott ahhoz,
hogy újra és újra találkozzunk, klubunk tovább fennmaradjon.

klubtagjait. Ajándékul egy emlékkönyvet adott át, az ezt következő
események megörökítéséhez.
Gelencsér Attila Somogy megyei
Közgyűlés elnöke távollétében
Barakonyi János adta át meleg szavak kíséretében az „Emléklapot” a
Kaposfői Nyugdíjas Klub részére a
10. évforduló alkalmából.
Klujber László Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége részéről ünnepélyes szavakkal
átadta az „Elismerő oklevelet” a
Kaposfői Nyugdíjas Klub közösségének a „10 év óta végzett kiemel-

Ezt követően, Dr. Kolber István
államtitkár, országgyűlési képviselő
köszöntötte a 10. születésnapját
ünneplő Kaposfői
Nyugdíjas Klubot, a klub vezetőjét,

Kaposfői Hírek
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kedő, példaértékű munkájáért”, valamint a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége
„Elismerő oklevelét” adta át Horváth
Józsefné a 10 éve alakult Kaposfői
Nyugdíjas Klub elnökének „Kiváló
Közösségszervező
munkájáért”,
továbbá támogatásként ötezer forintot a klubnak.
Barakonyi János Társadalmi kapcsolatok referense tárgyi ajándékot
adott át.
Sztányi Tibor Kaposfő község polgármestere meleg szavakkal köszöntötte az egybegyűlt születésnapot
ünneplőket, elismerő szavakkal méltatta a szépkorúak példamutató részvételét a falu közéletében, ajándék
kosárral kedveskedett, valamint a

képviselő testült tagjaival együtt
pénzbeli támogatásukkal lehetővé
tették a rendezvény megtartását.
Szabó Tiborné kistérségi vezető,
Nagy Bertalanné mezőscsokonyai
Kéknefelejcs Klub vezetője és a
Kaposfői Hagyományőrző Egyesület
ajándékkal köszöntötték a klubot,
klubvezetőt és a klubtagokat.
Az aratás rövid kis jelenete következett. A klub tagjai régi hagyományokat elevenítettek fel az aratás
befejezését követően. Ünnep volt ez
a falu fiataljainak, zeneszó mellett
táncolva vonultak ki ilyenkor az
erdő szélére, ünnepelték az aratás
befejezését és az új kenyeret.

Kiss Ferencné szavalata következett,
majd Marcsingó Józsefné, Geiszt
Istvánné, Miklai Istvánné énekeltek.
A meghívott mezőcsokonyai Kéknefelejcs Klub tagjai énekkel és vidám
jelenetekkel gazdagították a rendezvényt. A műsort vacsora követte.
A táncos-zenés estét tombolasorsolással színesítettük, jó hangulatban
telt el az este, mindenki jól érezte
magát..
A jókívánságokat, támogatásokat
nagyon szépen köszönjük, boldogok
vagyunk, hogy együtt ünnepelhettünk e számunkra „jeles” napon
meghívott vendégeinkkel, akik örömünkben osztoztak velünk.

1897 – 2007

versenyen is részt vettünk, a tűzoltócsapat tagjainak gombás sertéspörköltet készítettünk. Az idei évben
is részt vettünk a hagyományos megyei tűzoltóversenyen és tűzoltáshoz
is három alkalommal kivonult a
csapat.

110 éve működik községünkben
tűzoltó egyesület. Az egyesület
alapító okiratának másolata –
szép kézírással, körültekintő,
mindenre kiterjedő szabályozással, érdekes nyelvi fordulatokkal –
megtekinthető a könyvtárban. Az
évfordulón Benedek László Tűzoltóparancsnokot kérdeztük az
egyesület hétköznapjairól.
1897-ben alakult a Kaposfői Tűzoltó
Egylet. Nagyon szép és dicséretes,
hogy 110 év után még mindig létezik, működik a Tűzoltó Egyesület
Kaposfőn.
Igen, nem kis nehézségek árán, önkormányzati támogatással, lelkes
fiatalok segítségével 110 év után is
életképes az egyesület. A falunapon
tűzoltóversenyt rendeztünk és főző-

Nyugdíjas Klub tagjai

Milyen tűzeseményhez vonultatok?
Idén áprilisban a vasútállomással
szembeni aljnövényzet gyulladt
meg, valószínűleg eldobott cigarettától, a tűz átterjedt a kerítés melletti
fenyősorra is. A kaposvári hivatásos
tűzoltók oltották el a tüzet, de este
kilenckor és másnap reggel is viszszagyulladt az aljnövényzet, a tűz
továbbterjedését már a hivatásos
tűzoltók segítsége nélkül akadályoztuk meg.
Hol rendezték és milyen eredményeket értetek el a megyei versenyen?
Felsőmocsolád adott
otthont az idei versenyek. Kaposfőről
négy csapat nevezett
osztott
sugárcső
szerelésben.
Az
ifjúsági lány csapat
első, a fiúk második
helyezést értek el.
Felnőtt női csapatunk
harmadik,
felnőtt férfi csapatunk pedig ötödik

lett a versenyen.
Milyen az egyesület műszaki felszereltsége?
Van egy tűzoltóautónk, amely állandó karbantartást igényel és állandóan visszatérő probléma a szivattyúmotorunk állapota. Idős szerkezetről
van szó, ezért a megfelelő alkatrészek beszerzése körülményes, javításához nehéz hozzáértő szakembert
találni. Próbálkozunk egy használt,
jó állapotú, de működőképes szivattyú beszerzésével.
Milyen forrásokból lehet működtetni
egy ilyen falusi tűzoltó egyesületet?
Az önkormányzati támogatás mellett
megpróbáljuk pályázati forrásokból
működtetni az egyesületet. Az idén
két pályázatot nyújtottunk be, egyet
a működési költségek fedezésére és
egyet az autó műszaki vizsgáztatási
költségeire.
A hagyományos tűzoltó egyesületi
kirándulás lesz-e ebben az évben?
Igen, tervezünk egy kirándulást az
egyesület tagjai részére, az időpont
és az úti cél még bizonytalan, nagy
valószínűséggel kora ősszel a Balaton-felvidéket szeretnénk meglátogatni.

Kaposfői Hírek
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A református templom
220 éve

1750-ben a szomajomi hívek is engedély nélkül építettek fa templomot
maguknak, melyhez 1765-ben haranglábat kívántak emelni. A vármegyéhez folyamodtak engedélyért,
ám ekkor a vármegye kérte a templom építési engedélyét, melyet a
gyülekezet -mivel nem volt- nem
tudott bemutatni. Ezért eljárást indítottak ellenük, melynek során 100 Ft
büntetést kellett fizetniük. A templomot megtarthatták, ám a harangláb
építését nem engedélyezték. Tulajdonképpen hálásak lehettek a vármegyének, mert más esetben a
templomot lerombolták, és a vallásgyakorlatot is elvették…A történethez tartozik, hogy a bírság megfizetése, valamint a sok könyörgés és
utánajárás következtében 1766-ban
mégiscsak hozzáláthattak a harangláb építéséhez.
Aztán következett a türelmi rendelet,
a szomajomi reformátusok pedig
úgy döntöttek, kihasználják a törvény adta
lehetőséget, és a régi
helyett új templomot
építenek,
mégpedig
téglából. 1788-ban aztán befejeződött a 9x25
méter alapterületű, 28
méter magas toronnyal
rendelkező
templom
építése.
1814-ben,
1841-ben,
1876-ban,
1929-ben és 1949-ben
végeztek rajta nagyobb
renoválásokat.
1972ben a tornyot és a tetőt
is átfestették. Az elmúlt
években sor került a
csatornázásra, a padok,
valamint a nyílászárók
cseréjére, szőnyegvásárlásra,
harangautomatika beépítésére.
Nagyon szeretnénk, ha sikerülne a
közeli jövőben a templomot kívülről
is felújítani, de legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy valóban az Isten
Háza, mindnyájunk lelki otthona
legyen. Ezért imádkozunk minden
vasárnap a gyülekezet lelki megerősödéséért, növekedéséért, ezért próbálunk olyan alkalmakat kitalálni,
melyekkel azokat is megszólíthatjuk, akik egy vasárnapi istentisztelet

kedvéért talán nem jönnének el hozzánk.
Ennek megfelelően ünnepeltük június 2-3-án a templomépítés 220. évfordulóját. Június 2-án, szombaton
délután a Pécsi Gospel Kórus koncertezett. A fiatal értelmiségiekből,
egyetemistákból, tanárokból, orvosokból álló kórus tele templom előtt
csodálatos koncertet adott, bánhatja,
aki nem látta... Hogy mi is a gospel?
Nos, a gospel szó evangéliumot,
örömhírt jelent. Az evangéliumon
alapuló amerikai vallásos dal, a fekete spirituálékból fejlődött ki,
gyakran blúzos-jazzes jellegű elemekből táplálkozik. A gospelt szólista és kórus adja elő felelgetős
énekformában, taps, dobbantás,
mozgás, és hangszerek kíséretével.
Az afrikai, angol és magyar nyelven
előadott mintegy másfél órás koncert nagy élmény volt minden jelenlévő számára. Szeretnénk, ha június

Kaposfőről Nagykanizsa felé haladva, a 61. számú főút mellett, éjszakai
sötétségnél észrevehetetlenül, nappal
első pillantásra a kukoricás közepén
egy szürke tornyú templom található, a kaposfői református gyülekezet
temploma. Idegen, ha erre téved,
nem hiszi el, hogy a templomhoz
tartozik falu is, az pedig már végképp hihetetlen a látogató számára,
hogy nem a templom a falu széle,
bizony, még van tovább…
Amikor néha bekopognak a parókia
ajtaján: „meg lehetne nézni a templomot?” kérdéssel, általában ezeket a
mondatokat hallom a kíváncsiskodók szájából. Valóban, látszólag a
kukoricás közepén, a falu szélén,
ahonnan már út nem vezet sehová,
ott található a református templom.
Nekünk azonban, akik reformátusok
vagyunk, a szívünk közepe ez a
hely: a templom, Isten hajléka, melyet őseink 220 éve emeltek az egy
igaz Isten dicsőségére, a tiszta evangélium hirdetésére.
Tisztaság, egyszerűség, közvetlenség. Általában ezek a szavak jutnak
a látogató eszébe, ha belép a református templomba. Közvetlenül a
bejárattal szemben a szószék és az
úrasztala (nem az oltár!) áll, hirdetve, hogy legfontosabb számunkra
Isten Igéje, mely vasárnapról vasárnapra prédikáció formájában hirdettetik közöttünk. Istennek legyen hála
azért, mert van gyülekezet, amely
hallgatja, és van helyben lakó lelkipásztor is, aki hirdeti az Igét.
Szinte hihetetlen, hogy a templom
már 220 éves!
II. József türelmi rendelete idején
épült 1787-88-ban az akkori falu,
Szomajom központjában, Dezső
János lelkipásztorsága idején. Akkoriban sorra épültek a protestáns
templomok Magyarországon, hiszen
királyi rendelet adott rá lehetőséget.
Előtte csak nagy nehezen, hosszas
utánajárás következtében, vagy pedig engedély nélkül épültek a templomok – általában fából.

első szombatján ezentúl minden
évben
hasonló
zenekarokat,
kat láthatnánk vendégül.
Június 3-án, vasárnap ünnepi istentiszteleten adtunk hálát az elmúlt
évszázadokért. Sajnos, betegsége
miatt Balogh Tibor esperes úr nem
tudott eljönni, így a prédikációt a
helyi lelkipásztortól hallhatta a gyülekezet.

Kaposfői Hírek
A versek és köszöntések, valamint
az énekkar műsora után az közelmúlt eseményeiről készített fényképeket néztük meg számítógépes
diavetítés formájában. Az istentisztelet után szeretetvendégség zárta a
délutánt a gyülekezeti teremben.
Mivel a templom két évig épült, a
gyülekezet presbitériuma úgy gon-
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dolta, a hálaadást, megemlékezést is
illik két évig tartani. Ezért ősszel
tovább folytatjuk alkalmainkat. Sok
programot szeretnénk, ám mint mindenhez, ehhez is pénz szükséges.
Várjuk beadott pályázataink eredményeit, ennek függvényében tudjuk elképzeléseinket megvalósítani.
Az azonban biztos, hogy lesz kiállí-

tás a gyülekezet életéből, októberben
pedig Protestáns Nap, remélhetőleg
neves meghívottak részvételével.

Nehézségek éve
Mint mindegyik egyesületnek, így a sportegyesületnek is
sok gonddal, problémával kell megküzdeni. Legnagyobb
nehézség, hogy az Önkormányzati támogatást a felére
csökkentették, a feladatok és a költségek viszont nem
lettek kevesebbek. A közgyűlésen az elnökség beadta
lemondását, mivel nem látták biztosítottnak az 1942-ben
alakult nagy hagyományokkal rendelkező egyesület jövőjét. Néhány lelkes, sportot szerető kaposfői, támogatást ajánlott fel a további működés fedezésére. Ezen ígéretekkel beneveztünk a Megyei I. osztályba és továbbra
is működtetjük az utánpótlás csapatokat is. Pártoló tagságot szervezünk, havi tagdíja 1.000.-Ft. Jelentkezni
lehet a Fortuna Vendéglőben ahol bevételi bizonylat
ellenében fogadjuk a támogatásokat.

Székely Attila
református lelkipásztor

2007. augusztus 19-én indul a bajnokság, Böhönyével
kezdünk és a mérkőzés után az egyesület megsegítésére
jótékonysági bált rendezünk a sportpályán, bevétele az
egyesület számlájára kerül.
A felnőtt és ifjúsági csapat edzője Sturm Gyula lett, aki
szép eredményt ért el az elmúlt idényben az ifi csapattal.
Egy játékos érkezett Somogysárdról, mivel ott megszűnt
a megye I-es csapat. Az ifjúsági csapatból négy-öt tehetséges fiatalt szeretnénk beépíteni az első csapatba. Hat
idősebb vidéki játékos távozott. Célunk a középmezőnyben tartani az egyesületünket, hogy továbbra is meghatározó szereplői legyünk a megye labdarúgásának.
Horváth Zoltán
SE elnök

A Megyei I. osztályú bajnokság sorsolása:
1. KAPOSFŐI SE
2. NAGYBAJOMI AC
3. BALATONFÖLDVÁRI SE
4. KAPOSFŐI SE
5. BALATONBOGLÁR "BB"
6. KAPOSFŐI SE
7. B.KERESZTÚR-B.MÁRIAFÜRDŐ KSK
8. KAPOSFŐI SE
9. RÁKÓCZI SE INKE
10. KAPOSFŐI SE
11. KARÁD SC
12. KAPOSFŐI SE
13. TABI VÁROSI SC
14. KAPOSFŐI SE
15. LENGYELTÓTI VSE

BÖHÖNYE KSE
KAPOSFŐI SE
KAPOSFŐI SE
BALATONSZÁRSZÓ NS
KAPOSFŐI SE
LÁBOD MEDOSZ SE
KAPOSFŐI SE
ZAMÁRDI PETŐFI SE
KAPOSFŐI SE
TAPSONY KSE
KAPOSFŐI SE
MEZŐCSOKONYA SE
KAPOSFŐI SE
SOMOGYVÁR K.Ö.SE
KAPOSFŐI SE

Kaposfői Ifjúsági Klub
Immáron évek óta sikeresen működünk. Terveink között
szerepel, hogy egyesületté váljunk, és hivatalos keretek
között működjünk tovább, amivel remélhetőleg tudjuk
bővíteni anyagi forrásainkat. Ha sikerül pályázati pénzhez jutnunk, tervezzük, a jövőben kirándulások, sportrendezvények és különböző ifjúsági rendezvények lebonyolítását a kaposfői fiatalok részére és ezzel szeretnénk
egy kis összetartásra sarkallni a fiatalságot.

2007.08.19. 17:00 Vasárnap
2007.08.25. 17:00 Szombat
2007.09.02. 17:00 Vasárnap
2007.09.09. 16:30 Vasárnap
2007.09.16. 16:30 Vasárnap
2007.09.23. 16:00 Vasárnap
2007.09.30. 15:30 Vasárnap
2007.10.07. 15:30 Vasárnap
2007.10.14. 15:00 Vasárnap
2007.10.21. 14:30 Vasárnap
2007.10.28. 14:00 Vasárnap
2007.11.04. 13:30 Vasárnap
2007.11.11. 13:00 Vasárnap
2007.11.18. 13:00 Vasárnap
2007.11.25. 13:00 Vasárnap

Eddig sikerült elérnünk, hogy legyen egy megfelelően
felszerelt kondicionáló termünk, ez mellett egy jól kialakított klubhelységünk, ahol esténként összejövünk egy jó
beszélgetésre.
Reméljük továbbiakban is tudjuk folytatni tevékenységünket és ebben községünk támogat minket továbbra is,
ahogy eddig is tette.
Vezetőség

Kaposfői Hírek
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A Polgárőrségről
Az átalakulóban lévő polgárőrség vezetőjével, Pitz Sándorral beszélgettünk az egyesület terveiről, jövőjéről.

Milyen feladatokat szeretnétek megoldani a közeljövőben?

Miért volt szükség az önálló polgárőr egyesület létrehozására?

- Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a lakossággal
még jobban megismertessük és elmélyítsük az együttműködés szükségességét. Ezen a területen komoly előrelépés történt. Bátran fordulnak hozzánk egymás, valamint környezetük problémáival. A lakosság mindnagyobb része kíséri figyelemmel a látottakat és történteket.
- Másik fontos feladatunk a tagság továbbképzése, melynek írásos anyagát már megrendeltük, a gyakorlati képzést pedig a negyedik negyedévben szeretnénk megtartani.

– A Kaposfői Polgárőrség a Kaposfő KHT. keretein belül működött, mivel az önkormányzat a KHT megszüntetéséről döntött, ezért lépnünk kellett és önállú közhasznú
egyesületként szeretnénk tovább folytatni munkánkat. Az
egyesület bírósági bejegyzése már folyamatban van.
Az idei évben milyen említésre méltó esemény történt
a polgárőrség életében?
- Részt vettünk a Megyei Polgárőr Napon Balatonlellén,
ahol 3. helyezést értünk el.
- Az elnökségből 2 fő továbbképzésen vett részt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezésében.
- Átvettük és használatba vettük a volt rendőrőrs irodáját.
- Részt vettünk a Rómahegyi búcsún Kaposváron, ahol
polgárőr tagjaink egy 1. és egy 2. helyezést értek el.
- Megyei Szövetség által kiírt pályázaton 50.000 Ft-ot
nyertünk el, melynek átutalása folyamatban van.
- A Megyei Szövetség javaslatára az Országos Polgárőr
Szövetségen keresztül sikerült egy NIVA gépkocsit 10
éves ingyenes használatra átvenni a Nagykanizsai Határőr Parancsnokságtól.

Ezeket a célokat hogyan tudnátok elérni?
- Elsősorban településünk minden lakóját arra kérem,
hogy tőle telhetően mindent tegyen meg szűkebb és tágabb környezetében a bűnmegelőzés és a közbiztonság
javítása érdekében. Mi számítunk rájuk, Ők számíthatnak
ránk.
Másik kérésem az lenne, hogy mindenki tőle telhetően a
legnagyobb odafigyeléssel igyekezzen a törvényeket,
jogszabályokat és nem utolsósorban az általunk közzétett
ajánlásokat, figyelmeztetéseket betartani és betartatni.
Bízom benne, hogy együttműködve sikerülni fog egy
biztonságosabb és ezáltal nyugodtabb életet élni településünkön.
Községünk minden lakója nevében kívánom, hogy így
legyen! További munkátokhoz sok sikert kívánok!

A Kaposfői Hagyományőrző
Egyesület
gyermekcsoportja az
idei évben is sikeresen
szerepelt az Együd
Árpád emlékére meghirdetett gyermektáncversenyen.
A területi és a megyei
döntőn győztes kaposfői csapat továbbjutott
az Örökség Gyermektánc Fesztivál regionális döntőjébe, Siófokra,
ahol Somogy, Tolna és
Baranya megye legjobb
gyermektánccsoportjai
szerepelhettek.
Befejeződött a Római Katolikus templom
felújítása. Az építők munkáját dicséri a homlokzat és a harangtorony festésének szép, igényes kivitelezése.

A 16 főből álló csapat a megyei döntőről arany oklevéllel térhetett
haza, a regionális bemutatón dicséretet kapott. (4 főből álló zsűri
pécsi tagja a kaposfői csapatot minősítette a legjobbnak a regionális döntőn) Büszkék lehetünk rájuk!

