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Visszatekintés 2004. évre,
2005. évi tervek
Az elmúlt év hasonló időszakában lázas munkával készültünk a nagy
eseményre, az Európai Unióhoz való csatlakozásra.
A csatlakozás nagy kihívást jelent valamennyi község számára. A képviselő-testület a legfontosabb célkitűzéseket a ciklusprogram alapján
határozza meg. Minden fejlődésnek a titka a biztos anyagi háttér, és a
jelen körülmények közt az elmúlt évtized politikai folyamatait figyelemmel kísérve azt kell mondanunk: ezt az anyagi hátteret senki más
nem fogja nekünk megteremteni, csak magunkra számíthatunk. Az állami költségvetés csak a minimumot biztosítja, de azon belül nekünk
kell okosaknak, ügyeseknek lennünk, mindenre megtalálni a forrást.
Az önkormányzat az intézményei működéséhez szükséges pénzeszközöket a normatíván felül biztosította, az oktatásnak és a közalkalmazottaknak biztosítottuk az egyszeri béremelést, az állami 1 %-hoz önkormányzatunk biztosította a + 5 %-os béremelést, mely megyei szinten is
egyedülálló.
Az intézmények működését pénzeszközök hiánya nem akadályozta.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest támogatta az egyházakat, non-profit szervezeteket.
A tervezett bevételek beszedésre kerültek. Helyi adókból nem származik jelentős bevétel, ugyanis a lakosság és a vállalkozások nem olyan
tevékenységet végeznek, amelyből jelentős adóalap keletkezne.
2004. évben fejlesztési kiadásaink mégis jelentősek voltak:
- Rendezési Terv elkészült,
- telekkialakítás terve,
- EU-park befejezésre került,
- játszóterek kiépítése az EU-parkban, a Csokonai és a Petőfi utcában,
- Kossuth L. utcai /Kriszbacher-féle/ telek megvásárlása,
- kultúrház padozat felújítása, /nagyterem/
- biliárdasztal vásárlás,
- számítógépek, jogtiszta programok vásárlása,
- temetőkbe kandeláberek és kegyeleti eszközök vásárlása,
- temetők zöld cserjékkel való körbeültetése,
- villamos hálózat, közvilágítás bővítésének törlesztése
Az önkormányzatnak hitelt nem kellett felvennie, az értékpapírok
mennyisége változatlan. Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti
alakulása 460 millió Ft.
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2005. évi rendelettervezetet a képviselő-testület az intézményei és a
hivatal által meghatározott koncepció szerint tervezte. A költségvetési tervező munka és rendelettervezet elkészítése során az alábbiak végrehajtását tartja szükségesnek, figyelemmel az önkormányzat 2002-2006 évre vonatkozó gazdasági programjára.
Előnyben részesülnek a 2004 évben elmaradt feladatok megoldása,
Rendezési Terv III. üteme, vízhálózat Kaposfő-Kaposmérő között,
urnafalak építése a temetőkben,
vadászdombi út sármentesítése,
Bödő-ház felújítása, sportcsarnok
tetőfelújítása, parkolók kialakítása
/templom és orvosi rendelő mellett/ kátyúzások, pósteleki és kishegyi híd felújítása, járda építése a
Zrínyi utcában. Legfontosabb feladatunknak tartjuk az új utca megnyitását, közművesítését, melyre a

Változások a
gépjárműadóban
A gépjármű-adóztatás 2005.január
1-től az alábbiak szerint változott:
Az Önkormányzat illetékességét
magánszemélyek esetében a személyi adat – és lakcímnyilvántartás, míg nem magánszemélyek
esetében a járműnyilvántartás tartalma határozza meg.
Az adókötelezettség feléled 2005.
évtől abban az esetben, ha a gépjármű nyilvántartásban hatósági
fiktív forgalomból való kivonás
került rögzítésre 2005. év előtt.
Az adózás rendjéről szóló törvény
értelmében 2004. január 1-től a
gépjárműadó adóigazgatási eljárását a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási
Hivatal adatszolgáltatása alapján
kell lefolytatni. Az átvett adatállomány esetleges hibáinak, eltéréseinek vizsgálata és kiküszöbölése
kizárólag az állandó lakhely szerint illetékes Okmányirodában
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tervek szerint 50 millió Ft-ot kell
fordítanunk, ennek fedezete hitelfelvétel, törlesztése a telkekből befolyt bevételek. Munkálatok elkezdése a közművek kiépítésére
május hónaptól várható. A telkekre előszerződés köthető Horváth
Zoltán polgármesternél május 15től folyamatosan.
A telkek ára: északra néző /alsó,
20x50 m/ 2,5 millió Ft, a délre néző /felső, 22x38 m/ 2 millió Ft. A
fenti árak tartalmazzák a közműveket, /víz, villany, gáz, út/ és az
ÁFÁ-t.
A közbiztonság javítása érdekében
Kaposfőn megalakult a Polgárőrség, melyet az önkormányzat
anyagilag is támogat. A közterületek karbantartására, gondozására, a
temetők és a templomok környezetének rendben tartására közhasznú
és közcélú munkások igénybevételével nagy figyelmet fordítunk.

Ez évre terveztük a három
buszöbölpár és a párhuzamos parkolók kialakítását, mely a 61-es sz.
főközlekedési útvonal korszerűsítési munkálataival egy időben történne, ezt a munkát központi forrás hiánya miatt 2006-os évre –
írásos tájékoztatás szerint – módosítjuk.
Biztosítottuk a községben az ingyenes internet hozzáférést, a kultúrházban nyitvatartási időben.
Megrendezzük ez évben az idősek
karácsonyát, és május 28-án a falunapot, melyre minden helyi lakost szeretettel várunk.
Céljaink valóra váltásához körültekintő, takarékos gazdálkodásra
van szükség, melyhez kérjük valamennyi Kaposfői Polgár segítségét, véleményét!
Horváth Zoltán
polgármester

/Kaposvár, Kossuth tér 1./ rendez- ügyek/ 2005. február 15-től
hető.
2.200 Ft;
– Az I. fokú adóhatósági hatáÁtutalás váltja az adóható- rozat ellen benyújtott fellebbezés
sági eljárás
illetékének mértéke /2005.január
1-től/ a vitatott összeg minden
illetékbélyegeit
megkezdett 10.000 Ft-ja után
2005. január 1-től módosult az 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legadóhatóságoknál indított illetékkö- feljebb 500.000 Ft.
teles államigazgatási ügyek utáni
– Államigazgatási eljárási illeeljárási illeték megfizetésének ték beszedési számlaszámunk,
módja.
amely csak a fentiekben ismerteAz
illetékköteles
adóeljárási tett önkormányzati adóhatósági
ügyekben /pl.: adóigazolás, méltá- ügyekben használható. Készpénz
nyossági ügyek, részletfizetés, fi- átutalási-megbízás /csekk/ a körzetési haladék, fellebbezési illeték/ jegyzőségen szerezhető be.
az eljárási illetéket nem a bead– Ha az adózó az illetéket az
ványra ragasztott illetékbélyegben, esedékességkor nem fizeti meg, az
hanem a beadvány benyújtásával adóhatóság határozatban hívja fel
egy időben az adóhatóság állam- az eljárási illeték és az illeték meg
igazgatási illeték számlájára kész- nem fizetése miatt mulasztási bírpénz-átutalási megbízással /csekk/, ság megfizetésére.
vagy banki átutalással kell megfi– A hivatal más hatóságainál
zetni.
továbbra is illetékbélyegben kell
megfizetni az eljárási illetéket.
Az illeték mértéke:
– Általános eljárási illeték
Tanits Tibor
/adóigazolás, méltányossági
körjegyző
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Szociális hírek
Az 1997-es Gyermekvédelmi Törvény számos ponton átalakította a
magyar gyermekvédelem rendszerét. A változások közül kiemelkedik a gyermekjóléti szolgálatok jelentősége, amely személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás. Ez a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes, szociális
szolgáltatás.
A törvény a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 4 csoportba osztja:
1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.
3. Kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése.
4. A családból kiemelt gyermek
visszahelyezésének elősegítése.

Szociális ellátások
Az önkormányzat az állammal
karöltve az önhibájukon kívül,
szociálisan hátrányos családok
anyagi helyzetén segít. A segélyek
összegének egy meghatározott részét az állam biztosítja az önkormányzatok részére, de több esetben az önkormányzatnak kell a
szükséges pénzösszeget kigazdálkodnia, biztosítani.
A szociális ellátások feltételeit
szabályozza a többször módosított
l993. évi III. törvény, az 1997. évi
XXXI. törvény, valamint az önkormányzat helyi szociális és
gyermekvédelmi rendelete.
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Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposfő,
Kisasszond, Kiskorpád, Gige Községi Önkormányzatok, mint fenntartók, társulás keretében létrehozták a Szociális Alapszolgáltatási
Központot,
melynek
címe:
Kaposmérő Rákóczi u. 41/A szám
alatti Faluház.
Ez a változás kis mértékben befolyásolja az eddigi ellátást, az intézmény vezetői feladatát továbbra
is Kiss Ervin, a gyermekjóléti és
családsegítői feladatokat a 6 községben Pfaffné Barna Beáta látja
el.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
Központ által nyújtott szolgáltatások:
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény nyitva tartása:
Hétfő – csütörtök 07.30. – 15-30ig
péntek 07.30 – 14.00-ig

Gyermekjóléti- és Családsegítő
Szolgálat ügyfél fogadás rendje:
Hétfő Kaposmérő 08.00 – 15.30
Kedd Kiskorpád 08.00 – 10.00
Gige
10.00 – 12.00
Szerda Kaposmérő 08.00 – 15.30
Csütörtök Kaposfő 08.00 - 12.00
Kaposújlak 14.00 – 15.30
Péntek Kaposmérő 08.00 – 12.00

Kiss Ervin
Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető

Pfaffné Barna Beáta
családgondozó

Az önkormányzat az alábbi se- gyermekes családok anyagi támogélyekkel támogatja a szociáli- gatása.
san rászorult családokat:
Rendszeres szociális segély: azon
aktív korú, nem foglalkoztatott
Ápolási díj: az az aktív korú sze- személyek részére állapítható
mély kérheti a megállapítását, aki meg, akik munkahellyel nem renközös háztartásban élő tartósan delkeznek és megélhetésük más
beteg, önmaga ellátására képtelen, módon nem biztosított.
tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását vállalja, munka- Temetési segély: olyan személy
viszonnyal, jövedelemmel nem jogosult a segély összegére, aki
meghalt személy eltemetéséről sarendelkezik.
ját költségén gondoskodott és a
Átmeneti segély: azon szemé- temetési költségek viselése a saját,
lyeknek, családoknak adható, akik illetve családja létfenntartását vetartósan, vagy időszakosan lét- szélyezteti.
fenntartási gondokkal küzdenek.
A segélyek kérelemre indulnak,

Közgyógyellátás: /mely igazolvány formájában van/ szociálisan
rászoruló személyek részére adható az egészségi állapotuk megőrzése, illetve helyreállítása érdekéA jogosultság feltétele: a családben.
ban az l főre jutó jövedelem nem
haladhatja meg a mindenkori Rendszeres
gyermekvédelmi
öregségi nyugdíjminimum össze- támogatás: célja a szociálisan
gét, amely 2005. évben 24.700,-Ft. hátrányos helyzetben lévő

melyek mellé jövedelemigazolásokat kell csatolni. A kérelmeket a
Körjegyzőséghez kell benyújtani.
Azok jogosságáról a Szociális Bizottság dönt.
A
segélyek
jogosultságával,
igénylésével kapcsolatban bővebb
felvilágosítást a Körjegyzőség hivatali
helyiségében,
Sturm
Jánosnénál kaphatnak.
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Egy őrálló lelkipásztor
emlékének
A következő írásban Székely Attila
kaposfői református lelkipásztor
megemlékezését
olvashatják,
amely megjelent a Reformátusok
Lapjának 2005. 04. 17-i számában. Az írásban Paizs Józsefről, a
közelmúltban elhunyt kaposfői lelkipásztorról emlékezik meg, aki
közel 50 évig állt a gyülekezet
élén.

Kedves Olvasó, a történet
ott kezdődik, hogy néhány évvel
ezelőtt kezembe vettem egy könyvet: Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál című életrajzi kötetét. Igaz,
csak egyszer olvastam el, mégis
nagy hatást gyakorolt rám. Kassa,
majd a Tiszán inneni Taktaszada
egykori lelkésze, Szabó Zoltán rokona, pataki teológiai tanár: félelmetes egyéniség, munkabírás,
humor, bátorság. Mikor elolvastam a könyvét, ezek a jellemvonások fogalmazódtak meg bennem
az ő irányába, pedig – Istenem,
mennyire sajnálom! – soha nem
találkoztunk személyesen. Ennek
ellenére mindig velem volt, a
taktaszadai parókián járva írása
sokszor megelevenedett előttem.
Teltek-múltak az évek, befejeztem a pataki teológiát, és feleségemmel együtt jó messzire elkerültünk a szülőföldtől, Zempléntől, és a Kollégiumtól, Pataktól.
Egészen Somogyig jöttünk, és
meg se álltunk egy kis somogyi
gyülekezet, Kaposfő parókiájáig.
Itt találkoztam azzal a lelkipásztorral, aki 45 éven keresztül,
1949-től egészen 1994-ig hűségesen szolgált Kaposfőn, 1973-tól
Kisasszondon, ill. az egyházmegye környékbeli településein. Az
első találkozás után úgy tűnt,
mintha ismerném valahonnan. Az-
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tán a második, ötödik találkozás
után egyre biztosabb lettem benne:
megtaláltam Szabó Lajos bácsi távoli rokonát. Talán humora, kedvessége, közvetlensége érintett
meg leginkább, esetleg a gyülekezeti tagok elismerése, idősebb lelkésztársak róla szóló történetei…
ki tudja. Az biztos, hogy egykori
pataki diákként hamar szívünkbe
zártuk az egykori csurgói diákot.
Ahogyan hallgattuk az újabb és
újabb anekdotákat, olyan érzésem
volt, mintha Lajos bácsi könyvében lapozgatnék.

A kis somogyi szülőfalu,
Jákó élete, majd a húszasharmincas évek, a csurgói, aztán a
pápai iskola, a kaposvári segédlelkészi évek…
A háború borzalmai, azután a megszállás, az ötvenes évek
rémtettei… tudod, kedves Olvasó,
amikor úrvacsorakor az ötéves
terv mezőgazdaságra gyakorolt
hatásairól kellett prédikálni…
Hatvanas, hetvenes évek…
amikor egy lelkészgyermek számára olyan volt az édesapa hivatása, mint a zsidóknak a Dávidcsillag… Azoknak halál járt érte,
vagy munkatábor, neki „csupán”
gúnyolódás, megaláztatás az iskolában.
Lehet, hogy én megfutamodtam volna, de lehet, hogy Te
is azt mondtad volna, Kedves Olvasó: van valami értelme ennek a
küszködésnek?!

Vannak azonban olyan
emberek, – lehet, hogy én is ilyen
lennék, lehet, hogy Te is, – akiknek mit sem számít a megaláztatás, mert az élet viszontagságai
nem elgyengítik, hanem megerősítik őket.
Paizs József református
lelkipásztor is ez utóbbihoz tartozott. Nem a megfutamodást, hanem a szolgálatot választotta. Őt
ugyanis nem megtörte, hanem
megedzette az élet.
Az Egri csillagokból Dobó
István szavai jutnak eszembe: „Ez
a vár most a haza.” Paizs József
ugyanezt gondolta: ez a vár, az ő
kaposfői és kisasszondi vára, a haza, az egyház, neki itt kell helyt
állni, itt kell hinteni az igét, hirdetni Isten szeretetét, Aki zivataros időkben is mellénk áll, Akinek
pajzs és páncél a hűsége… Éppen
ezért odaállt az őrhelyre és megállt
a bástyán. És ott állt, élt, szolgált
közel ötven évig. Csakúgy, mint
Szabó Lajos bácsi, a másik őrálló
az ország ellentétes végén.
Kedves fiatal lelkipásztor
testvéreim, mi ezeknek az őrállóknak köszönhetjük, hogy vannak
még életképes gyülekezetek. Nekik köszönhetjük, hogy még mindig, sok-sok emberi gyengeség,
árulás, megalkuvás ellenére is él
az egyház.
Paizs József, sok-sok szolgatársával együtt hűségesen hintette az igét. Ők vetettek, mi pedig, mai őrállók az ő munkájuk
gyümölcseit aratjuk minden nap.
Hála legyen Istennek az
őrálló lelkipásztorokért!
Székely Attila
Paizs Józseffel 2002-ben készült
riportot 2005. június 1-én, 2-án
(szerda, csütörtök ) 18:30-tól újra
láthatják a kábeltelevízió műsorán.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Kaposfői SE felnőtt
csapatának eddigi
eredményeiről
A tavaszi szezonról még korai egy
átfogó értékelést tenni, mert még
javában folyik a bajnokság. Inkább
a tavaszra való felkészülésről és az
eddigi eredményekről számolnék
be.
Az első komolyabb megmérettetés
a Somogy Sportja által kiírt kispályás teremtorna, melynek első állomása a szentbalázsi sportcsarnokban rendezett előselejtezőn való részvétel volt. Csoportunkban
összesen négy csapat küzdött az
első helyért, ami a fonyódi döntőn
való részvételre jogosított. Csapatunknak sikerült elérni a továbbjutást és hét csapat társaságában
várhatta a folytatást. Fonyódon
két, négyes csoportot alakítottak,
ahol a Kaposfő SE a döntőig verekedte magát és második helyezést
ért el.
Mivel a torna pénzdíjas volt, így a
helyezett csapatok ajándékot kaptak a jó helyezésért. Mi egy garnitúra szerelést érdemeltünk és a mi
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csapatunkból került ki a torna gólkirálya, Meksz Gyula.
Összességében elmondható, hogy
a kaposfői sportcsarnokban végzett edzések és gyakorlások látható
eredményt hoztak. Legfontosabb
mégis a tavaszi szezonra való felkészülés, amit ezek a feladatok
nagyban segítettek.
Csapatunk több vasat is tart a tűzben – gondolok a bajnoki mérkőzésekre és a Magyar Kupában való
szereplésre.

A Magyar Kupáról írnék egy kicsit
bővebben, mert ebben a sorozatban már egy komolyabb csapat is a
hálónkba
gabalyodott.
A
Felsőmocsolád csapatát említeném
elsőnek, akik a bajnokságban elsők és ők mindent nyerni szeret-

nének. Egy jó mérkőzésen hazai
környezetben Sulcz Roland góljával sikerült őket két vállra fektetni.
Következő ellenfél, akit a sorsolás
nekünk szánt NB2-ben vitézkedő
Barcs SE csapata volt. Szintén hazai környezetben játszottuk és néha előfordul, sajnos ritkán, hogy
olyat lehet mondani, az is gól, ami
mellé megy. Ezen a mérkőzésen
minden sikerült és Lukács 2,
Buzsáky 2, Cservölogyi, Mátés és
Miovecz góljaival úgy, hogy egyet
sem kaptunk, nyertünk.
Érdekesség, hogy ezzel a győzelemmel az országos táblára jutottunk, és bármelyik megyéből sorsolhatnak komoly múlttal rendelkező ellenfelet részünkre.
A bajnokságról csak annyit, hogy
a kitűzött cél eléréséhez még sokat
kell edzeni és produkálni!!!!!
A bajnokságból visszalévő mérkőzések:
Május 29. Kaposfő-Toponár
Június 5. Fonyód- Kaposfő
Június 12 Kaposfő-Kaposújlak
Miovecz Zoltán

Író-olvasó találkozó a könyvtárban

Hídfelújítások Kaposfőn!
A képviselőtestület döntése értelmében a már elodázhatatlan hídfelújításokat megkezdtük, s hamarosan mindkét műtárgyat átadhatjuk a lakosságnak.
A pósteleki híd felújítása április
12-én kezdődött, s május 19-én

készült el, a kishegyit hidat
május 17-én bontotta el kivitelező, s várhatóan június közepén tudjuk átadni a forgalomnak.
A lakosság hídfelújítások alatt
tanúsított megértő hozzáállást, türelmét köszönjük!
Sztányi Tibor

Április 27-én író-olvasó találkozón
vettek részt az Kaposfői Általános
Iskola tanulói. A meghívott író,
Nógrádi Gábor felejthetetlen élményt nyújtott a találkozón résztvevő gyermekek számára. Mesélt
gyermekkoráról, az irodalomról, a
regényírás nehézségeiről, szépségeiről.
Nógrádi Gábor több magyar film
forgatókönyv írója (Sose halunk
meg, Patika, Hippolyt, Csocsó,
avagy éljen május elseje!) Ifjúsági
regénye a Petepite, amely 2000-ben
az év gyerekkönyve és 2002-ben a
világ legjobb gyerekkönyvei közé
választották szerepel a Nagy Könyv
játék 100-as listáján is.
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Kaposfői falunap
2005. május 28.
Program:
8.45
Megnyitó
9.00
Falufutás
10.00-tól – Játszóház
– Foci utcabajnokság
– Fegyverbemutató, toborzóiroda
– Hetesrúgó verseny
– Tűzoltó verseny
– Légpuska lövészet
– „Játékok játéka” ügyességi verseny
gyerekeknek
- Főzőverseny
– Henna festés (testfestés)
– Íjászat gyerekeknek
12.30
Ebéd
14.00
Játékos vetélkedő
15.00
Eredményhirdetés, díjkiosztás
15.30
„Szenzációóó” - zenés bábműsor
17.00
A Kaposfői Általános Iskola műsora
18.00
Szombathelyi kötélugrók bemutatója
19.00
– Református egyház kórusa
– Való Világ asszonykórus
19.30
Tombolasorsolás
20.00
Műsor
– Kiskorpádi tánckör
– Kaposfői Nyugdíjasklub
– Hagyományőrző Egyesület
21 – 21.30 Emilio
22.00
Tűzijáték
21.30 – 03.00 Utcabál – Zene: Pertu trió

Kaposfő Község Önkormányzata és a szervezésben résztvevők sok szeretettel várják községünk lakóit, a május 28-i falunapra. Szeretnénk,
ha minél több kaposfői érezné magának ezt a
napot, minél többen neveznének – akár a helyszínen is – a különböző programokra, vetélkedőkre. Lesz falufutás (minden résztvevő pólót
kap) foci, hetesrúgó verseny (a Sportegyesület
szervezésében, jelentkezni lehet Jüngling Józsefnél).
Főzőversenyre is lehet nevezni, keressék Pitz Ildikót, vagy Fettné Piroskát, a légpuska lövészet
szervezője Bálintné Tápi Zsuzsa.
A Tűzoltó Egyesület versenyére Benedek Lászlónál, a gyerekek ügyességi versenyére, az
egészséges életmód klub vezetőjénél – Bátorfiné
Németh Katalinnál lehet jelentkezni.
Az óvoda dolgozói, szülői munkaközössége játszóházba várja a gyerekeket.
12:30-tól ebédre várjuk községünk lakóit. (babgulyás, halászlé – a Horgászegyesület segítségével)
A délutáni program játékos vetélkedővel indul,
melyre 6 fős felnőtt csapatok, baráti társaságok
jelentkezését várjuk Lebó Gábornál.
A Bábovi színház „Szenzációóó” zenés bábműsora után a Kaposfői Általános Iskolások bemutatóját láthatják.
18 órától a Szombathelyi kötélugrók – akik kategóriájukban EB és VB helyezettek, több kontinensen szerepeltek – műsora kezdődik.
Az esti műsorban fellépnek a Kiskorpádi Tánckör, a Kaposfői Nyugdíjasklub tagjai és a Hagyományőrző Egyesület gyermek és felnőtt táncosai.
Emilio koncertje után tűzijáték és hajnalig tartó
utcabál zárja a rendezvényt.
A tombolajegyek árusítását az iskola és óvoda
gyerekei megkezdték, 100 Ft-os áron és a helyszínen is megvásárolhatók.
A tombolasorsolás 19:30-kor kezdődik, az át
nem vett tombolatárgyakat június 17-ig átvehetik a könyvtárban.
A tombola bevételével az óvoda és iskola
gyermekeit támogatják.
A tombola főbb nyereményei – elektromos fűnyíró, hintaágy, DVD lejátszó, fúrógép, sarokköszörű, grillsütő, kerti ülőgarnitúra, kerékpár –
mellett még számos értékes tárgynyeremény kerül kisorsolásra.
Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásukkal támogatják a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Urbán László

Kaposfői Hírek

A nyugdíjas klubról

–7–
veszter, farsang, Ságvári Istvánné
80. születésnapja, nőnap, borszemle, húsvéti locsolás. A legnagyobb kihívás az idei kistérségi
kulturális
bemutató,
ami
Kaposmérőben volt. Jól szerepelt
a tánccsapat, az énekkar, de a szólóénekesek és a versmondók is,
öregbítve ezzel községünk hírnevét. (A megyei közgyűlés elnöke
külön megdicsérte a kaposfői aszszonyok öltözetét)

rendezvényen, terveink között szerepel egészségügyi előadások, kirándulások szervezése gyógyfürdőkbe.

Április 23-án, Kaposváron nyolc
művészeti iskola és tizenhárom
hagyományőrző egyesület tánccsoportja találkozott az Együd Árpád emlékére meghirdetett XX.
megyei gyermek és ifjúsági
néptáncegyüttesek
versenyének
kistérségi bemutatóján.

Ezért a munkáért, s hogy ez a produkció létre jöhetett, köszönetet
kell mondanunk a helyi Nyugdíjas
Klub tagjainak is, akik készségesen álltak rendelkezésünkre, délutánjaikat feláldozva, hogy a régi
hagyományokat
hangszalagon
megörökíthessük.
A kaposfői sváb hagyományokból
90 percnyi hangzó anyag készült,
melyből
a
legjellemzőbb

Egyesületünk gyermek tánccsoportja is részt vett ezen a rendezvényen.
Az általuk bemutatott koreográfia
eredeti kaposfői gyűjtés, amely
tánctanáraink – Takács László János és Tóth Tibor János – kutató
munkájának eredménye.

szomajomi sváb énekeket, játékokat, táncokat válogattuk össze –
altató, mazurka, „ceppedli”, polka,
susztertánc.
A műsorban részt vesz a felnőtt
tánccsoport néhány tagja is, mivel
a hagyományban szereplő bandázás jelenik meg a színpadon.

Arról szól, hogy a különböző korcsoportok, hogyan is vettek részt
ebben a régi szokásban, a felnőttek hogyan is adták át tánctudásukat a fiataloknak.
A zsűri elnöke szerint példaértékű
a produkció. Miért is? Mert a helyi
hagyományokra épül az egyesület
műsora.
Ez az időigényes munka meghozta
gyümölcsét, a megmérettetésről
gyerekeink arany minősítéssel
tértek haza, s ezzel a színvonalas
műsorral tovább jutottak a megyei
döntőbe, mely május 28-án kerül
megrendezésre a Somogy megyei
Művelődési Központban.
Így gyermekeink a kaposfői Falunap délelőttjén, Kaposváron képviselik falunkat, öregbítik falunk
hírnevét.
Ezek a gyermekek a mi gyermekeink, falunk fiatal nemzedéke:
LEGYÜNK BÜSZKÉK RÁJUK!
Az elért eredményhez gratulálunk
és további sok sikert kívánunk!
Ugyanezt a műsort falunapunk esti
programjában, a kaposfői közönség előtt is előadják „arany lábú”
fiataljaink. Ráadásként pedig meglepetéssel készül a Hagyományőrző Egyesület apraja és nagyja.

Ez évben lesz klubunk 8 éves.
Taglétszámunk jelenleg 46 fő. Hetente tartjuk összejöveteleinket.
Hál’ Istennek van önálló helyiségünk, amit igyekszünk rendben
tartani, állagát megvédeni, megóvni. A biztonság érdekében vasrácsot szereltettünk a bejárati ajtóra. Örömmel hozzák az asszonyok
a kézimunkákat, dísztárgyakat,
hogy a helységeinket díszítsük,
csinosítsuk.
Ez évi fontosabb rendezvényeink
a teljesség igénye nélkül: pótszil-

Aranyat érő ifjú táncosaink

Szeretnénk egyesületünk taglétszámát tovább növelni, ezért itt
fordulunk nyugdíjas társainkhoz, jöjjenek közénk.

Ne legyenek magányosak, érezzük
jól magunkat egymás között, mert
még a gondokat, bajokat elviselni
is könnyebb így egy nagy családA Kaposfői Nyugdíjasklub részt ban.
vett a Horvátországi Nova-Rača
község ünnepén április 20-án.
Takač Mária
Részt veszünk az idei falunapi

Árbogást Józsefné
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Borszemle
Kaposfőn
A Hagyományőrző Egyesület és a
Nyugdíjas Klub ismételt összefogásával immár 7. alkalommal került megrendezésre községünk
borszemléje.

A versenyre elsősorban a helyi és
a környező falvak Böhönye, Szenna, Kaposszerdahely borosgazdái
neveztek, illetve Kaposvárról és a
horvátországi Nova-Rača községből is érkezett borminta.
Összesen 25 fő 32 fajta fehér bora
és 18 fő 24 fajta vörös bora került
a minősítők asztalára.

A borok minőségéről 4 tagú bíráló
bizottság hozott érdemi döntést.
Amíg a szakértő zsűri kóstolgatott,
addig a pécsi Vivat Bacchus bordalkórus gondoskodott a résztvevő
szőlőtulajdonosok jó kedvéről, a
Német Kisebbségi Önkormányzat
finanszírozásából.

A versenyen elért eredmények:
Fehér bor kategóriában:

Vörös bor kategóriában:

Arany: Borsi István – Cuvie – Kaposfő
Balogh Csaba – Királyleányka – Kaposfő
Skok Mike – Pinot Bianco – Nova-Rača
Tusek Stepan – Vegyes – Nova-Rača
Istvánfi László – Rizlingszilváni – Szenna

Arany: Albertus József – Cabernet – Böhönye
Nagy József – Cabernet – Szenna
Nagy László – Ócabernet – Kaposszerdahely
Wolstrommer János – Zweigelt – Kaposfő
Jüngling András – Zweigelt – Kaposfő
Nagy József – Kékfrankos – Szenna

Ezüst: Saraja Miodrag – Sovignon – Nova-Rača
Pitz Gyula – Chardonnay – Kaposfő
Fett Mihály – Cserszegi fűszeres – Kaposfő
Albertus József – Chardonnay – Böhönye
Salamon Gyula – Olaszrizling – Szenna
Kovács István – Vegyes – Kaposfő
Kardos István – Vegyes – Kaposvár
Bronz: Jüngling András – Chardonnay – Kaposfő
Kovács István – Mátrai Muskotály – Kaposfő
Schmall Mihály – Vegyes – Kaposfő
Németh László – Vegyes – Szenna
Kardos István – Vegyes – Kaposvár
Bók Sándor – Zalagyöngye – Kaposfő

Ezüst: Salamon Gyula – Kékfrankos – Szenna
Nagy József – Cabernet – Szenna
Balogh Géza – Zweigelt – Kaposfő

Bronz: Fett Mihály – Kékfrankos – Kaposfő
Schmall Mihály – Merlot – Kaposfő
Kovács István – Oportó – Kaposfő
Vincze László – Vegyes – Szenna
Borsi István – Kékfrankos – Kaposfő
Jüngling András – Kékfrankos – Kaposfő
Bók Sándor – Kékfrankos – Kaposfő

A legjobb kaposfői fehér borért járó vándorserleget Borsi István Cuvie borával, a legjobb kaposfői vörösborért járó vándorserleget pedig Wolstrommer János Zweigelt borával nyerte el. A győztesek a kupa mellett
a Kaposfői Önkormányzat ajándékát és a Hagyományőrző Egyesület, illetve a Nyugdíjas Klub emlékplakettjét is hazavihették.
Különdíjat kaptak:
Fett Mihály – Cserszegi Fűszeres – Kaposmező Kft.
Fett Mihály – Kékfrankos – Sportegyesület
Wolstrommer János – Zweigelt – Kaposplast
Kovács István – Vegyes – Kaposplast
Schmall Mihály – Merlot – ÁFÉSZ Nagybajom
Bók Sándor – Zalagyöngye – ÁFÉSZ Nagybajom
Borsi István – Cuvie – Tűzoltóegyesület
Balogh Géza – Kékfrankos – Cigány Kisebbségi Önk.
Pitz Gyula – Chardonnay – Cigány Kisebbségi Önk.
Jüngling András – Zweigelt – Német Kisebbségi Önk.
Balogh Csaba – Királyleányka – Somogyi József König vendéglő

Kaposfői Hírek
Az eredményhirdetést követően
Pitz János, Stromájer László,
Zarka István és Csóri István kvartett által elkészített grillen sült
hússzeletek
csiklandozták
a
borosgazdák ínyeit, burgonyasaláta körítésében. A hangulatot az
eszegetés közbeni saját borok kóstolgatása, kortyolgatása adta, így a
hagyományokhoz híven nótázgatással zárult az idei borszemle is.

Együtt ünnepeltünk
Március 15-én, nemzeti ünnepünk
tiszteletére műsoros estet rendeztünk a kultúrházban.
Sztányi Tibor települési képviselő
ünnepi beszédében összefoglalta a
nagy történelmi eseményt.
Az 1848-as történés az egész világnak példát adott. Minden nemzet életében vannak fordulópontok, amelyek kijelölik az utat, amiken az elkövetkezőkben járni lehet, járni kell. 1848. március 15-e
ilyen pillanat volt. Az ország egyet
akart, mindenki áhította a változást. A márciusi események üzenete az, hogy az összefogásnál
nincs nagyobb erő, anélkül nincs
jövő. Amit ma alkotunk, az összeköti a múltat és a jövőt. Csak rajtunk múlik, milyen lesz országunk,
a község, ahol élünk. Élni, tenni,
alkotni, gyarapodni kell. A jó
szándék és a tettrekészség legyen
közös ügyünk! Március 15-e valóban egy ünnep, de emberi történe-
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A program színesebbé, tanulságosabbá tétele érdekében jövőre tervezzük különböző szakemberek
meghívását, akik a növényvédelemről, szőlőgondozásról, a bor
készítésének fortélyairól tarthatnának előadást és hasznos tudnivalókkal, tanácsokkal is elláthatnák
borosgazdáinkat. A tapasztalatcsere esetleges új módszerek, technikák megismerése, mindenki mun-

káját segítené, hiszen a nóta is azt
mondja: „jó bor, jó egészség…”
Támogatóinknak köszönjük a felajánlásokat, és mindazoknak a
munkáját, akik a rendezvény színvonalas lebonyolításában segítettek.
Árbogást Józsefné

tek vannak mögötte. Csak ezeken színház előadásában láthatták az
keresztül lehet megfejteni 1848 ünneplők.
üzenetét.
A nagy történelmi eseményeknek
mindig van érzelmi „utóéletük” is.
Az utódok nemcsak politikailag
dolgozzák fel az eseményeket, hanem ott él emlékük a szívben, indulatban, érzelemben. Ezen gondolatok szellemében hallgattuk
végig az ünnepi megemlékezést, a
felcsendülő Himnuszt.
Pilári Gábor társulata bábok segítségével mutatta be ezt a nagyszerű
művet.
Ez a társulat nagy sikerekkel szerepelt Európa több országában,
felléptek Párizsban, Moszkvában
és Erdély nagyvárosaiban. Bábfesztiválokat nyertek hazánkban és
Az 1848-as forradalom és szabadkülföldön is. Kaposfőn immár máságharc 157. évfordulója alkalmásodszor láthatta községünk lakosból tartott ünnepségen az általános
sága ezt a nagyhírű bábszínházat.
iskola tanulói – Óliás Bernadett,
Horváth Réka – verseket szavalÁrbogást Józsefné
tak, majd Petőfi Sándor: A helység
kalapácsa című művét a Márkus

Tűzoltó hírek
A Megyei Tűzoltószövetség tisztújító gyűlését március 28-án tartotta Kaposváron a METESZ székházban. Farkas László megyei elnök, az Országos Tűzoltószövetség elnökségi tagja, nyitotta meg a gyűlést
és adta át a 40-50 éves önkéntes tűzoltó szolgálatért
járó kitüntetéseket. A Kaposfői Önkéntes Tűzoltó
Egyesület két tagja – Waltner Márton és
Wolstrommer János – részesült 50 éves szolgálatért
járó elismerésben. Községünk polgármestere is kö-

szönetet mondott a hosszú szolgálatért és jutalomban
részesítette a kitüntetetteket.
Május 4-én, a Flórián napi tűzoltóünnepségen
Maurer József volt tűzoltóparancsnok részesült elismerésben több évtizedes tevékenységéért.
A helyi tűzoltó egyesület versenyzői július 4-én
Igalban vesznek részt a megyei tűzoltóversenyen.
Szereplésükhöz sok sikert kívánunk.
Benedek László
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A szülők többsége csak úgy engeSzociális Mikrocsoport ala- együtt táboroztat.
A tábor helye: Katica tanya, Patca. di el a gyereket, ha nem, vagy csak
kult Kaposfőn
A
mánfai
Collegium
Martineum Alapítvány PHARE
ACCESS programjának keretein
belül Kaposfőn alakult egy szociális mikrocsoport, melynek tevékenysége többek között a rossz
szociális körülmények között nevelkedő gyerekek beilleszkedésének elősegítése és támogatása.
A csoport 2005. július 31-től – augusztus 4-ig hátrányos és nem hátrányos
helyzetű
tanulókat

A programban 46 gyerek és 4 fel- minimális összeget kell befizetni.
Nem áll módjukban ilyen célra
nőtt vesz részt.
nagyobb összeget biztosítani. FőA csoportban sok a többszörösen ként olyan családokban, ahol 2-3
hátrányos helyzetű, a veszélyezte- gyerek is szívesen eltöltene nétett és a roma gyerek. Többségük- hány feledhetetlen napot a tábornek ez az egyetlen alkalom a nyári ban.
szabadidő hasznos eltöltésére. So- Ehhez szeretnénk a támogatását
kan itt tanulják az alkalmazkodást, kérni. Kérjük, lehetősége szerint
szülő nélkül ellátni magát, az önál- segítse programunk megvalósuláló tisztálkodást, a saját holmijának sát. Bármilyen támogatást, segítrendben tartását, a főzés előkészí- séget szívesen fogadunk.
tésében való munkálkodást.
Horváth Ignác

www.kaposfo.hu
Kaposfővel kapcsolatos információk a világhálón
2004. decemberétől elérhetők!
A településünkről naponta bővülő adatbázisból kereshetjük meg a számunkra értékes, illetve érdekes
adatokat, híreket, információkat. Az elektronikus
ügyintézés feltételeit is meg kívánjuk teremteni, ennek előzeteseként a Polgármesteri Hivatali ügyintézéshez szükséges iratok, iratminták egy része már
megtalálható oldalunkon. Az adatok megjelenése, az
információk elérhetősége, a formátum folyamatos
fejlesztés és változtatás alatt áll.
A fotógalériában a napi eseményeken túl meg kívánjuk jelentetni az elmúlt időszakok történéseivel kapcsolatos emlékeinket. Ezért arra kérem a kedves

A Nagy Könyv játék
folytatódik
Közel 400 ezer darab szavazat érkezett a Nagy Könyv program első
fordulójára. A második forduló
2005. június 11-ig tart, ebben a
fordulóban is szavazhatnak interneten (www.anagykonyv.hu) és
szavazólapon, de kibővültek a lehetőségek, így telefonon (06-81601-301) és SMS-ben is leadhatják
voksukat.
A TOP 100-as lista, a regények
kódjával megtalálható A Nagy
Könyv honlapján, a második forduló szavazólapjain, és megtekinthető a könyvtárban is. A szavazó

olvasót, amennyiben olyan dokumentummal, fényképpel rendelkezik, amely közérdeklődésre tarthat
számot, juttassa el hozzám, hogy közkinccsé tehessük.
Az általános iskola végzőseinek osztályképeit már
egy viszonylag szűk körben elérhetővé tettük,
örömmel tapasztaljuk, hogy az oldalunk látogatottsága folyamatosan növekszik.
A napi munkánk sikere érdekében várom mindenki
segítőkész ajánlatát, észrevételét, kritikáját.

lapokat június 2-ig lehet a könyvtárban elhelyezett urnába bedobni.
A szavazólapok a postahivatalokban is feladhatók, ebben az esetben a lapokra bélyeget kell ragasztani. Június 3-tól már csak az interneten, telefonon és SMS-ben
érkező szavazatokat fogadják el.
Ebben a fordulóban, akár összesen
12 regényre is szavazhatnak az olvasók, tekintet nélkül arra, hogy
azok magyar vagy külföldi szerzők
művei. Természetesen bárki megteheti azt is, hogy ennél kevesebb,
vagy akár csak egy regényt választ
ki a listáról. Levelezőlapon és a
weboldalon személyenként csak
egyszer lehet szavazni, de egy telefonszámról több szavazat is
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Sztányi Tibor
sztanyi@kaposfo.hu
beküldhető.
Azt szeretnénk kérni, hogy aki
csak tud, az interneten szavazzon.
A regisztrált szavazók között több
értékes nyeremény mellett egy teljes Magyar Nagylexikon sorozatot
is kisorsolnak.
A játék következő adása, amelyben nyilvánosságra hozzák a TOP
12-es listát 2005. június 11-én 21
órakor kezdődik a Magyar Televízióban. Addig azonban hetente
kétszer, kedden és csütörtökön este 20 óra 35 perckor jelentkezik az
m2-n A regények csatája, amely a
TOP 100-ban szereplő művek
megismerésében segíti a nézőket.
Urbán László

