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2005. május 3-án
megtörtént a telkek
kimérése,
Kaposfő
község központjától
300 méterre, déli
irányban, a Dózsa
György
utcából
nyílóan a 61-es főúttal
párhuzamosan. Az új
utcában 52 db új
ingatlan
került
kialakításra.
Az új lakóingatlanok kialakítása illeszkedik a már kialakult falusias
beépítéshez. Az új lakóövezetet rendezési tervünk Lf3 jelöléssel jelölte
meg.
Az új utca déli oldalán 20x50 méteres (1000 m2), északi oldalán
21x38 méteres (800 m2) telkek kerültek kialakításra.
A déli telkek 2.500.000 Ft-os, az északi, kisebb telkek
2.000.000 Ft-os áron kerülnek értékesítésre. Ezen összegek tartalmazzák az ÁFA-t és a részleges közműveket (út, víz, villany, gáz). Az út, a
villany és a víz 2005 szeptember végéig elkészül, a gáz közmű kiépítése 2005 őszén megkezdődik, várhatóan 2006 tavaszán kerül átadásra.
A telkek értékesítését az Önkormányzat megkezdte, a mai napig 3 db telek került értékesítésre, várjuk a helyi és vidéki építkezni
szándékozó polgárok jelentkezését a Polgármesteri Hivatalban naponta, munkaidőben Tanits Tibor körjegyzőnél és Dávid Zoltán műszaki
főelőadónál.
Érdeklődni lehet továbbá:
Horváth Zoltán polgármesternél
az 577-030-as, illetve a 06 30/520-84-98-as telefonszámokon.
Horváth Zoltán
polgármester

Szüreti felvonulás – Pincefesztivál
2005. szeptember 24-én szombaton
Indulás: 13 órakor
Útvonal: Kultúrház – Petőfi utcai játszótér – Póstelek – Kultúrház
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Tájékoztató az új lakótelkek építési előírásairól
Az új lakóterület beépítésére az OTÉK 14.§
(2) bekezdése irányadó azzal a kikötéssel, hogy
üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető. A beépítést a község 7/2005 (VI. 23.) számú rendeletének
3. §-a szabályozza. (Rendezési terv)
A szabályozás főbb paraméterei:
–
–
–

–

–

az ingatlanok 30 %-a építhető be, maximum építési magasság 5 méter lehet
a beépítési mód oldalhatáros
az oldalhatáron álló beépítési telkeknél oldalkert
felé tűztávolság 6 méter, mely 4 méterig csökkenthető a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával
az új lakóházak 22-45 %-os tetőhajlásszögű
magastetővel, cserép, betoncserép, műemlékpala, bitumenzsindely héjazattal építhető
a legkisebb zöldterület mértéke 40 %

A kialakított új lakóterület jelenleg részleges
közművekkel van ellátva: út, víz, villany közmű kiépítésre került, gáz közmű 2006. május 30-ig épül
ki, járda az ingatlanok 50 %-ának beépítése után valósul meg.
A szennyvízhálózat községünkben nem épült
ki, ezért az OTÉK előírásai szerint zárt szennyvíztározóban történik a szennyvíz gyűjtése, mely kiépítését az ingatlantulajdonosnak kell elvégezni.
Az új lakóingatlanok úttesttel való csatlakozását 40-es átmérőjű hídgyűrűvel készített, minimum 4 méter, maximum 6 méter széles bejáróval
lehet megoldani, lehetőleg kerülni kell a teljes hídfelület lebetonozását, javasolt parkoló köves burkolat készítése.
Horváth Zoltán
polgármester

Felhőszakadás
2005. július 14-én és augusztus 21-én hatalmas esőzés, vihar és felhőszakadás riogatott, ijesztett meg
bennünket.
Vihar utáni beszélgetés alapján kiderült, idősebbektől hallva, hogy az elmúlt 40 év óta nem emlékeztek
ekkora esőkre, viharokra.
Sajnos Kaposfőn ezek a viharok hatalmas károkat
okoztak, úgy magántulajdonokban, mint önkormányzati tulajdonban is.
Önkormányzatunk is adott be vis-maior támogatási
kérelmet a károk enyhítésére, reméljük kérelmünk
meghallgatásra fog kerülni és támogatni fogják.
Az állam és a Munkaügyi Központ sietett segítségére a településeknek, így Kaposfő községnek is lehetőséget biztosított, hogy 6 fő munkanélkülit felvehessünk közhasznú munkára, meghatározott 2 hónap időtartamra.
Éltünk a lehetőséggel, és a 6 fő dolgozót árvízbelvíz védelmi munkákra felvettük, és feladatul adtuk ki az önkormányzat területén és tulajdonában
lévő árkok, lefolyók metszését, tisztítását.
A munkálatok irányításával Harsányi József alpolgármestert bíztam meg, akinek ezúton szeretném
megköszönni, hogy elvállalta és irányítja az árvízbelvíz védelmi munkákat.

Reméljük, hogy ezekkel az árokmetszésekkel hozzá
tudunk járulni ahhoz, hogy a nagyobb esőzések, viharok, minél kevesebb kárt okozzanak a magán és
az önkormányzati tulajdonban.
Horváth Zoltán
polgármester
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Hídjaink
Évek óta égető probléma volt a külterületek és a
zártkertek megközelítése Kishegyre és Póstelekre.
Kaposfő község Képviselő-testülete elhatározta,
hogy ebben az évben ezt a súlyos, évek óta húzódó
gondot, problémát megoldja.

Elkészült a pósteleki, majd két hónappal később a
kishegyi híd is.
Mondhatjuk, szerencsénk volt, időben léptünk, cselekedtünk. Hogy miért is mondom?
A július 14-i és az augusztus 21-i esőzések voltak a
megépült hídjaink próbái.
Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy kiállták a próbát. A hidak masszívan álltak, a mellette lévő töltésföldből mosott ki az esőzés, melynek helyreállítását
az önkormányzat megoldotta, egyúttal a kivezető
utakat, és a kishegyi horhót is alkalmassá tettük a
zártkertek megközelítésére.
A hidak kiállták a próbát, csak a hivatalos átadás
van hátra, a hordó átgurítása a hídon!
Horváth Zoltán
polgármester

Horgász figyelő
Lassan beköszönt az őszi
ragadozó szezon a Kaposfői
Muskáti Tározón. Sok sporttárs
egyik kedvenc időszaka ez. A
csuka és a süllő ilyenkor kezd
felkészülni a hosszú télre, emiatt
ezekben a hónapokban lehet a
legeredményesebben horgászni
rájuk.
Azért, hogy a horgászok
nagy fogásokban és aktív pihenésben gazdag évet, éveket tudjanak zárni, a vezetőségnek igen
hatékony munkát kell végeznie.
Nagy halgazdálkodási szakértelem kell ahhoz, hogy egy közel 8
hektáros horgásztavat és a hozzá
tartozó nevelőtavakat üzemeltetni
lehessen. Nem is akárhogyan!
Joggal lehetünk büszkék, mivel a
megye egyik legjobban telepített
egyesületi
horgásztava
a
kaposfői. A kiérkező horgász ritkán tér haza üres szákkal.
Horgászegyesületünk 190
tagot számlál. Az éves tagdíjakból fedezzük a telepítési költségeket. Kiadásainkat növeli a vízfertőtlenítő,
vízminőségjavító

anyagok és a halgyógyszerek beszerzése, a gátak folyamatos javítása, a nevelőtavak kotrása. E
költségek fedezésére, gazdasági
vezetőnk folyamatosan figyeli a
megjelenő pályázatokat.
Idén a Nemzeti Civil
Alapprogram pályázatán működési
költségek
fedezésére
200 000 Ft-ot nyert egyesületünk.
A helyi önkormányzathoz is benyújtottuk támogatási kérelmünket, sajnos pénzügyi nehézségekre hivatkozva, a kért összeg minimális részét tudták átutalni, pedig kaposfő egyik legnagyobb
egyesületéről van szó, melynek
nagy része helyi lakos.
Foglalkoztatunk egy halgondnokot, aki a nevelőtavak
halállományának etetéséről és a
tavak környezetének rendben tartásáról gondoskodik. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően
nagyon szép növekedési mutatóval zárjuk a nevelési éveket. Október elején elkezdődnek a lehalászási munkálatok, melynek során a nevelőtavakból a horgász-

tóba kerül a halállomány. Ilyenkor két hét teljes horgászati tilalmat rendelünk el, mivel a halaknak meg kell szokniuk az új környezetet.
Aki a falu lakossága közül többször járt az elmúlt évben
a tó körül, láthatta, hogy fakitermelés folyt a nyugati oldalon. Az
egyesület megvásárolta a környező partszakaszt. A közgyűlés úgy
döntött, hogy az elöregedett fákat
kitermeli, a bevételből a költségek egy részét fedezi és újratelepíti a partot. A vezetőség a horgászokra bízta, hogy saját horgászhelyeik közelébe milyen fákat ültetnek, ezzel kialakítva egy
új és szebb horgászparadicsomot.
Próbálunk létrehozni egy
olyan környezetet, amelyben a
horgász és a kiránduló is jól érzi
magát, hasznosan, szép és nyugodt környezetben tudja eltölteni
szabadidejét.
Vörhendi Péter
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MODERN MESE AZ ÚJ ÓVÓ NÉNIRŐL
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Királylány. Bonyhádon
született, ott is nőtt fel. Gyermekként nagyon okos és ügyes
volt. Ahogy cseperedett, egyre
okosabb lett és nem volt neki
elég, amit az iskolában tanult.
Szülei úgy döntöttek, hogy menjen át inkább a hatosztályos gimnáziumba, folytassa ott a tanulmányait. Így is történt.
A Királylány a felvételin simán
vett minden akadályt. A hat éves
gimnáziumi tanulmányai során
sok mindent kipróbált: rajzolt,
művészettörténetet tanult, kórusban énekelt, kosárlabdázott és
egy tánccsoportnak is aktív tagja
lett. Érettségi után rajzzal és művészettörténettel szeretett volna
továbbtanulni, de sajnos a felvételi nem sikerült. A Királylány
ezért úgy döntött, beiratkozik egy
idegenvezetői iskolába – végül is
annak is köze van a művészettörténethez.
Ezt az iskolát egy év alatt sikeresen el is végezte, közben pedig
németből is megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. Az idegenvezetői suli után felvételi nélkül bekerült a budapesti Kodolányi János Főiskola idegenforgalomszálloda szakára. Sajnos következő évben nem tudta folytatni itt a
tanulmányait, mert anyagi lehetőségei nem engedték ezt meg, mivel szülei elváltak.
A Királylány ezek után úgy döntött, hogy óvó néni lesz! Hiszen –
bár felnőtt- még mindig szeretett
játszani és a gyerekeket is mindig
szerette. Fel is vették a szekszárdi
Illyés Gyula Főiskola német
nemzetiségi
óvodapedagógus
szakára. Nagyon megtetszett neki
ez a képzés, sok érdekes dolgot
tanult. Hétfőtől péntekig iskolába

járt, szombat délutánonként pedig
táncpróbára. De neki még ez sem
volt elég! Úgy döntött, hogy az
óvodapedagógusi szak mellé felveszi a gyógy-testnevelés szakot
is. A gyógy-testnevelés levelezős
képzés volt, ide szombat délelőttönként járt. Ezt is nagyon megszerette.
A Királylány 2003-ban államvizsgázott. Így lett német nemzetiségi óvodapedagógus és gyógytestnevelő. Ezek után elindult
munkát keresni. Fel is vették az
egyik óvodába, de sajnos csak
helyettesíteni, három hónapra.
Utána
ZombaParadicsompusztán dolgozott a Berkes János
Gyógypedagógiai Intézményben,
középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekek nevelőtanáraként. Ez
a munkahely nagyon tetszett neki, bár érezte, hogy vannak szakmai hiányosságai. Így hát úgy
döntött, hogy szeretne gyógypedagógiát tanulni. A felvételin sikeresen vett minden akadályt, de
sajnos 2004. szeptemberében
még se tudta megkezdeni tanulmányait, mert addigi munkahelyén nem hosszabbították meg a
szerződését és így nem volt pénze
a tandíjra. A Királylány még ekkor sem keseredett el! Évet halasztott a főiskolán és új munkahely után nézett. Mivel egyből
nem talált munkahelyet, két hónapig munkanélküli volt. Utána
két hónapot dolgozott egy papírdoboz- készítő üzemben, amíg
nem akadt más lehetősége. 2005.
januárjától pedig a bonyhádi Széchényi István Általános Iskola
gyógy-testnevelője lett. Június
végén itt is lejárt a szerződése és
itt sem volt maradása, mivel a
gyógy-testnevelői
végzettsége
mellé nem volt tanítói vagy tanári
diplomája. De egy óraadói állást

felajánlottak neki itt: heti egy nap
munka, negyedannyi fizetés. A
Királylány elfogadta ezt az ajánlatot, mert nem akadt más lehetősége. Közben egész nyáron munkát keresett, hátha akad valami
jobb! Közben persze élvezte a
nyári szünetet is: volt Németországban táncolni, nyaralt Bécsben az egyik barátnőjével, volt
Orfűn tánctáborban és sokat bulizott a barátaival is. Volt barackot
szedni is, hogy legyen egy kis
zsebpénze.
Sajnos egész nyáron nem akadt
semmilyen óvodapedagógusi állásra. Ám augusztus végén négy
óvoda is felkereste, hogy legyen
az óvó nénijük. A Királylány nagyon csodálkozott, mert vele még
soha nem történt ilyen. Nagyon
örült, hogy több lehetőség közül
választhat. Több óvodát meg is
látogatott ezek közül, hogy megkönnyítse saját döntését.
Végül is a kaposfői óvodát választotta. Nagyon megtetszett neki az óvoda, az ott dolgozók nagy
szeretettel fogadták. A jövőben
szeretne
Kaposfőn
gyógytestnevelés foglalkozásokat tartani és svábtáncot tanítani gyermekeknek, – ha a szülők igénylik –
mivel nagyon fontosnak tartja a
mozgást, mert ez nagymértékben
hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez. Ez a Királylány
azért is örül az új munkahelyének, mert így végre elkezdheti
gyógypedagógiai tanulmányait is.
Reméljük, boldogan él, amíg meg
nem hal.
Itt a vége, fuss el véle!”
Ez vagyok én, az új óvó néni:
Király Nikoletta Flóra

Kaposfői Hírek
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Iskolánk életéből
A 2004/2005-ös tanév végén 41
nyolcadikos tanulónk búcsúzott
el intézményünktől, s valamenynyien felvételt nyertek középfokú
tanintézményekbe.
A nyár folyamán tanulóink
Fonyódligeten, Patcán a Katica
Tanyán és Zánkán vettek részt
táborozáson. Élménybeszámolóikból kitűnik, jól érezték magukat.
A szünidőben sem állt meg az
élet az iskolában. Két tanterem új
padlózatot kapott, az udvari kisterem tetejét korszerűsítettük. Egy
tanterembe új padokat vásároltunk, valamint több osztályba új
szekrény került. Örvendetes,
hogy tovább bővült fenntartóink
köre: Gige község belépett az intézményfenntartó társulásba, így
reményeink szerint onnan is még
több nebuló fog hozzánk járni.
A 2005/2006-os tanévet 214 tanulóval kezdtük, akik 12 tanulócsoportot és 5 napközis csoportot
alkotnak. Sajnos az idei évben is
csak egy első osztályt tudtunk indítani. Mindössze 16 kisgyermek
lépett át az udvari díszkapun és
vált iskolánk növendékévé. Bízunk azonban abban, hogy a jö-

vőben egyre több kisdiák kezdi
meg tanulmányait iskolánkban.
Júniusban a fenntartó önkormányzatok az elkövetkező öt évre Lesz Gyulát bízták meg a
Kaposfői Általános Iskola vezetésével.
Tervezzük, hogy az idei tanévben
a kisebb udvari tantermet logopédiai szaktanteremmé fejlesztjük, a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán erre 800 000 Ft-ot, valamint a helyben való logopédiai szolgáltatás
fenntartásához
550 000Ft-ot
nyertünk. A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán a Verbai
Alapítvány 200 000Ft-ot nyert
számítástechnikai eszközök beszerzésére. A múlt évben az iskolaudvar közel 3000 négyzetméteres füves területtel növekedett
községünk önkormányzata jóvoltából, itt ugyancsak pályázati
pénzből focipályát és pihenőparkot szeretnénk kialakítani. Megfelelő számú jelentkezés esetén
úszásoktatást készülünk indítani a
Verbai Mózes Alapítvány segítségével. Tovább keressük a lehetőségeket egy, a későbbiekben
kialakítandó nyelvi labor érdekében is. A Pedagógiai Intézet irá-

Az életmód klub őszi programajánlata

nyításával egy Uniós pályázaton
kívánunk részt venni a kompetencia alapú oktatás elterjesztése
érdekében. Célja: az oktatás tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztése.
Röviddel a ballagás után elkezdtük a tanév előkészítését, így
szeptember elsején zökkenőmentesen indult a tanítás. Diákjainkkal a tanulmányi munka mellett
készülünk a hagyományos őszi
túranapra, az októberi jeles napokra. Mint minden évben idén is
októbertől indulnak szakköreink.
A napokban iskolánkba beiratkozott egy Kiskorpádra költözött,
angol anyanyelvű 8. osztályos
fiú, aki egyetlen szót sem ért magyarul. Nagy érdeklődéssel várjuk, és kíváncsiak vagyunk,
mennyit tud majd a tanév végére
elsajátítani, könnyűnek egyáltalán nem mondható nyelvünkből.
Ehhez természetesen minden segítséget megadunk számára.
Diákjainknak, a szülőknek és kollégáimnak eredményes jó tanévet
kívánok!
Vörös Ottó Gábor
igazgatóhelyettes

A jóga napja
2005. október 15-én, szombaton délután, ismerkedés a jógával, Lendvai Ibolya szakképzett jógaoktató segítségével.
Egyórás torna után beszélgetésre van lehetőség.
A részvétel ingyenes.
Helyszín: Kaposfői Kultúrház nagyterme
Kézműves hetek sorozat
Első alkalommal 2005. november 5-én, szombaton
gyöngyfűzés – gyöngyállatkák készítése. Ezt követően kéthetente, újabb és újabb kreatív ötletekkel jelentkezünk, felnőttek és gyerekek részére. További
programjaink témáját a Kaposfői Falutévében olvashatják.
Várunk minden érdeklődőt.
Életmód Klub
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Nyári tábor Kaposmérőben
A Szociális Alapszolgáltatási
Központ nyári napközis tábort
szervezett a kaposmérői gyermekek részére.
Négy héten keresztül gyermek
ricsajtól volt hangos a mérői faluház és környéke.
Állandó programjaink között az
asztalitenisz, tollaslabda, számítógépes játékok, társasjátékok,
csocsó és mesefilmek vetítése
szerepelt. Minden nap voltak kötött programok, melyek a gyermekek kézügyességét és fizikai
állóképességének
fejlesztését
szolgálták.
Kiemelkedő programok keretein
belül
lehetőségünk
nyílt
Gelencsér László vállalkozó

jóvoltából, hogy egy egész napot
tölthettünk el a bölények közelében, ill. lehetőség volt a gyermekek számára horgászásra, csónakázásra, szalonnasütésre és megtanulhatták az íjászat alapjait is.
Biciklitúrák és kulturális rendezvények is színesítették a programokat.
A siklósi és máriagyűdi kirándulásunk is nagy népszerűségnek
örvendett, a kirándulók létszámának az autóbusz férőhelye szabott
határt.
Heti egy alkalommal lehetőség
nyílt a vállalkozó szellemű gyerekek részére sütési tudományuk
kibontakoztatására, mert pizzát,
lángost és fánkot sütöttünk. Ezen

programok közül a többség az
evészet tudományát gyakorolta.
A tábor már az első naptól kezdve népszerű volt, naponta 35-40
gyermek vett részt programjainkon.
A tábor működését 28 vállalkozás és magánszemély, köztük
több kaposfői, adományaikkal és
munkájukkal segítették.
A Kaposmérőben hagyománnyá
vált nyári táborhoz hasonlóan
2006. júliusában – a kaposfői
Önkormányzat támogatásával – 2
hétig a kaposfői kultúrházban is
megrendezésre kerülhet hasonló
rendezvény.
Pfaffné Barna Beáta

Nyugdíjas hírek
Túl vagyunk ismét egy sikeres falunapon. Mint
minden évben, az idén is álltuk a sarat. A napi munka után még volt kedvünk táncolni, mulatni.
Programjainkról röviden pár szót:
A „Barcsi Borókás” megtekintésére indult a csapat,
meg egy kis dunai hajókázásra, de a rossz idő miatt,
más útvonalat kellett választanunk. Így a nagyatádi
gyógyfürdő és környéke lett a végcél. A kiadós fürdőzés után mindenki könnyebben kapálta otthon a
kiskertet, meg a Pósteleket.
Júniusban a Kiskorpádi Falunapra voltunk hivatalosak, de sajnos az időjárás miatt itt is elmaradtak a
fellépések.
Augusztus 4-én, most már többedszerre vettünk
részt Nagyszakácsiban az „Asztali örömök” című
rendezvénysorozaton. Asszonyaink pogácsasütő tudományukat mutatták be megint, a zsűrinek nem kis
fejtörést okozva. Négyféle pogácsát sütöttünk: sajtosat, krumplisat, paprikásat és fűszereset. Nagy
örömünkre, az első díjjal térhettünk haza.
A nyár folyamán az Abaligeti cseppkőbarlangban is
gyönyörködhettünk és gyógyulhattunk a tiszta,
ózondús, szmog nélküli levegőn. Majd a Gunarasi
gyógyfürdőben áztathattuk öreg, beteg csontjainkat.
A barlangi séta feledhetetlen élményt nyújtott mindenkinek. Több tagtársunk is megjegyezte, de jó,

hogy van nyugdíjas klub, mert egyedül nem valószínű, hogy eljuthatott volna ide.
Augusztusban falunapi fellépésre voltunk hivatalosak, Gige községbe, melyet nagy készülődés előzött
meg. Műsorszámaink közül elővettük a már feledésbe merült „aratástól újkenyérig” című daljátékot
és az arató nótákat. Ennek technikai előkészítésében
nagy szerepe volt Fettné Margitnak, Szüléné Magdinak, Polotárné Jucinak, Pitz Teri néninek és a dalos ajkú Geiszt Annus néninek. Horváthné Marika
klubvezető irányításával készítették a kévéket jelképező szalmafonatokat és nemzeti színű pántlikákat.

Kaposfői Hírek
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A Horváth pékség gyönyörű új kenyerével ajándékoztuk meg Gige község polgármesterét, valamint a
pékség finom pogácsájával kínáltuk a közönséget.
Az idei évben is megrendezésre került
Fonyódligeten az „Őszi Napfény” tábor, ahol klubunkat, az Önkormányzat anyagi támogatásával kettő nyugdíjas társunk képviselte. Köszönjük az Önkormányzat támogatását!
A Mezőcsokonyai nóta és népdalversenyről lemaradunk falunk szüreti felvonulása miatt, ahol igyekszünk segíteni a Hagyományőrző Egyesületnek.
Idén is kenjük a zsíros kenyeret, de este a mulatságon is ott leszünk.
Október 2-án lesz a Nyugdíjasok gálaműsora, öszszekötve a Nők Kaposvárért Egyesület „Őszi virág-

csokor” című műsorával, Lampert Mónika miniszter
asszony fővédnökletével. Erre ingyenjegyet kaptunk
és szeretnénk is részt venni a programon.
Most pedig rövid nyári szünet után, ismét tartjuk
összejöveteleinket minden hétfőn. Szeretettel várunk mindenkit, aki kedvét érzi egy jó közösséghez
való tartozáshoz.
Zárszóként: Örömmel köszöntjük új klubtagjainkat
Polotárékat, Varasdiékat, Szüle Jánosnét, Molnár
Andornét és Szél Ernőt, akik nem rég léptek tagjaink sorába.
Bízunk abban, hogy csak idő kérdése és mások is
rájönnek, jó egy csapatba tartozni.
Takač Mária

Sporthírek
Úgy gondolom, mielőtt a sokakat
érdeklő és már javában folyó bajnokságról, új játékosokról és tervekről írnék, meg kell említenem
a már véget ért előző pontvadászatot, bajnokságot. Hitem szerint, ha nem emlékszünk a múltra, akkor a jövőnk is nehezebb!
A felnőtt csapat az előkelő harmadik helyet szerezte meg és
folytatta az előző évek megbízható, a Megyei I. osztály meghatározó csapatának kikiáltott jó szereplését. Tőlünk került ki az osztály gólkirálya, huszonnyolc találattal Kádár Sándor. Természetesen a „csapat” is besegített az ő
sikerébe és az elért jó helyezésbe.
A hivatalos éremosztás a vezetőség közreműködésével, a csapat
tiszteletbeli elnökének pincéjében, némi-nemű jókedv társaságában lett megejtve.

Sajnos problémákról is említést
kell tennem. Itt Cservölgyi Rolandra gondolok, akit műteni kellett és hosszú időre harcképtelen
lett, valamint Gyurka Istvánra,
akit szintén műtöttek és most lábadozik.
Gond volt az ifjúsági csapat edző
nélküli szerepeltetése, ami meglátszott az eredményen és hosszú
távon problémát okoz a felnőtt
csapatba való bekerülésben.
Itt mindjárt kezdeném a jelen és a
jövő taglalását. Az ifjúsági csapathoz érkezett edzőnek Sturm
Gyula, aki a folyamatosságot hivatott biztosítani az ifiből a felnőtt csapatba. Ami a felnőtt csapatot illeti, a két sérült játékoson
kívül hiányzik még Köves Roland, aki „gondolkodik” a jövő
miatt. Vidékről érkezett az ifibe

Nemes Gyula, aki már bemutatkozott, aztán Nogely Péter,
Marosvölgyi László, akik majd a
közel jövőben fognak nagyobb
feladatokat kapni. Csapatunkat
erősíti még a helybéli Sulcz Balázs is, aki bármikor hadra fogható. A csapat fennmaradó része az
eddigi keret tagjaiból tevődik
össze.
Elképzelésem, hogy a Kaposfői
futballcsapat a „mi fiaink” nevéhez fűződjön, gondolok itt
Kistankó, Mátés, Sulcz, Kósa
majd Gyurka nevére. Ehhez viszont teljesíteni, produkálni kell!
Remélem, hogy ők is így gondolják, és nem érzik tehernek.
A csapatot a rossz kezdés ellenére a középmezőnybe várom.
Miovecz Zoltán
edző

Megyei I. osztály őszi sorsolása
2005.09.25. 16.00 Kaposfő – Mezőcsokonya
2005.10.09. 15.30 Kaposfő – Balatonszárszó
2005.10.23. 14.30 Kaposfő – Csurgó
2005.11.06. 13.30 Kaposfő – Lengyeltóti
2005.11.20. 13.00 Kaposfő – Sántos

2005.10.02. 15.30 Inke – Kaposfő
2005.10.16. 15.00 Kaposújlak – Kaposfő
2005.10.30 14.00. B.szentgyörgy – Kaposfő
2005.11.13. 13.00 Tarany – Kaposfő
2005.11.27. 13.00 Somogyvár - Kaposfő
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KAPOSFŐ SE SERDÜLŐ ( U15 ) 2005.
A Somogy megyei serdülő labdarúgó bajnokságban
27 csapat szerepel, három kilences csoportban. Csapatunk a Kapos-csoportba került. Ebben az évben az
1989-ban vagy később születettek játszhattak.
Az őszi fordulókat követően veretlenül az első helyen végeztünk. Tavasszal egy döntetlennel és egy
vereséggel, végül csak gólkülönbséggel maradtunk
le a bajnoki címről, ezüstérmesek lettünk.
A három csoport legjobb másodikjaként bejutottunk
a Nagybajomban rendezett négyes döntőbe, ami túl
nagy falatnak bizonyult. Negyedikek lettünk.
Kiemelkedően szerepeltek: kapusunk Mészáros

Márk, a védelemben Kovács Dániel, a középpályán
Ruppert Nándor és a Szaka testvérek, a csatárok közül pedig Horváth András és a Rákócziból visszatért
Ölbei Ricsi, de összességében mindenki képességeinek megfelelő teljesítményt nyújtott.
Ezúton szeretném megköszönni több éves munkáját
a csapatból „kiöregedő” öt játékosnak, Ruppert
Nándinak, Szaka Zsoltinak, Horváth Andrásnak,
Szerelem Bencének, Benkó Tibornak. Sok sikert kívánok nekik az ificsapatban.
Weimann Gábor
edző

Álló sor: Weimann Gábor (edző), Horváth András, Németh Roland, Ruppert Nándor, Szerelem Bence,
Paládi Dániel, Benkó Tibor, Schneider Róbert, Mészáros Márk
Guggolnak: Kontra László, Szaka Zsolt, Szaka Dávid, Kovács Dániel, Baráth Ákos, Hunyadi László, Babai Balázs
A képről hiányzik: Ölbei Richárd, Horváth Krisztián, Lukács Roland.

Kirándulás
Szeptember 17-én kiránduláson
vettek részt a helyi Tűzoltó Egyesület tagjai.
A Gyönki Német Nemzetiségi
Tájház és a Bonyhádi Tűzoltó
Múzeum megtekintése után, Gemenc élővilágát bemutató kiállítást nézték meg Barátfokon.
Szekszárdon városnézés, Vármegye Múzeum és a szüreti felvonu-

lás szerepelt a programban. A
Mészáros Pincében elfogyasztott
vacsora után közös énekléssel
tértek vissza a kitűnő hangulatú
kirándulásról.

Búcsú
Az idei évben nemzeti ünnepünkre esik a Kaposfői Vendel napi
búcsú napja, melyet a tavalyi évhez hasonlóan az Európa parkban
rendez az önkormányzat.

Új könyvek és DVD-k
a könyvtárban
DVD-k:
– Garfield
– Testi kapcsolatok
– Szakítópróba
– A bájkeverő
– Defektes derbi
Könyvek:
– Nógrádi Gábor – Hogyan neveljünk?
– Nógrádi Gábor – Az anyu én vagyok
– Barangolás az építészet történetében
– Barangolás a művészetek történetében

Kaposfői Hírek
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Tűzoltóhírek
Egyesületünknek mozgalmas volt az idei nyár.
Június 4-én Igalban került megrendezésre az I. fokozatú tűzoltóverseny. Azt hiszem, nincs szégyenkezni valónk az eredmények láttán.
A gyermek leány, a gyermek fiú, az ifjúsági fiú és a
felnőtt női csapat is első lett kategóriájában. A felnőtt férfi csapat erős mezőnyben 4. helyezést ért el.
Elismerésre méltó eredmények.
Az idén, versenyen kívüli bemutató szerelést végzett
az „öregfiú” csapatunk. Időeredményük alapján a
versenymezőnyben dobogósok lettek volna. Mindez
annak fényében, hogy a motorunkkal nagyon sok
gond volt, még jobb eredmény.
A nyár végi felhőszakadások Kaposfőt se kerülték
el. A hirtelen lezúduló esők pincéket, garázsokat öntöttek el. Egyesületünk tagjai 18 helyen szivattyúzták ki a vizet, volt olyan lakás, ahonnét többször is.
Sajnos szivattyúmotorunk végleg leállt, javítása
elodázhatatlanná vált! Sajnos az ilyen természeti katasztrófákat megelőzni nem lehet, de a kárenyhítéshez eszközök kellenek.

Szüret 2005!
Az idén is megrendezésre kerül a
már több éven keresztül megtartott szüreti felvonulás, ám most
kicsit megváltoztatva az eddigi
hagyományokat, pincefesztiválon
vehet részt a szőlőkedvelő
kaposfői nép.
Az édes nedű mustrálására
szeptember 24-én 13.00 órakor
indulunk a Kultúrház elől.
Akik szeretnének a felvonuláson
részt venni, azokat 12.30-ra várjuk. Korlátozott számban felvonuláshoz illő ruhát is tudunk biztosítani.

A nyár folyamán pályázatot nyújtottunk be a belügyminisztériumhoz. Idő közben elbírálták, és
230 000 Ft-ot ítéltek meg egyesületünknek működésre, gépjármű műszaki javítására és a szertár berendezésére.
Benedek László
tűzoltóparancsnok

„Fáradozva emlegetjük a szüret nevét,
ugye kedves komámasszony isszuk a levét”

utcán érkezik vissza a Kultúrházhoz a mulatozó sereg.
Közben a Hagyományőrző Egyesület szórakoztatja táncával az
érdeklődőket 13.00 órakor a Kultúrháznál, majd a Petőfi utcai játszótéren.

Szeretettel
várunk
minden
Kaposfőit, minden borkedvelőt és
minden mulatozni vágyót!

A szüreti felvonulás útvonala:
A Kossuth utcán Kisasszond felé
indulnak a lovas kocsik a Kultúrház udvarából, majd a pósteleki
úton keresztül a Dózsa György

Aki még estére is józan marad, az
jöjjön el az esti bálba a Kultúrházba, de részvételi szándékát
előre jelezze Paládiné Olginál
(Ságvári E. u. 12.), vagy a
Könyvtárban, Urbán Lászlónál
nyitvatartási időben.
A rendezvény zártkörű, s csak
korlátozott számú vendéget tudunk fogadni!
A bál este 20 órakor kezdődik, a
jó hangulatról Csordás Robi és
Bekker Elek zenekara gondoskodik.

Pósteleken borkóstolásra és zsíros kenyérre vár szeretettel mindenkit Bíró urunk Lesz Gyula és
kedves felesége.

Aki eljön, vigadjon!
Hagyományőrző Egyesület
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Régi tárgyak, emlékek… tájház
A Hagyományőrző Egyesület 7 éve, hogy megalakult, s ez idő alatt – sokak számára talán ismeretes –
aktívan közreműködik a falu kulturális életében, de
lehet úgy is fogalmazni, hogy szervezi, lebonyolítja
azokat (borszemle, szüreti felvonulás, játszóházak)
Az egyesület célja a német és magyar táncok tanulása, színpadra állítása mellet községünk hagyományainak ápolása, újraélesztése, továbbadása a következő generáció számára.
Folyamatosan gyűjtjük a régmúlt használati tárgyait,
ruháit, dokumentumait, több ízben kiállítást is rendeztünk ezekből. Egyre több saját gyűjtésű tárgyunk
van, melyek elhelyezése nagy gondot okoz.
Az eddig megrendezett kiállításokra a faluban nagyon sokan szívesen odaadták emlékeiket, régi
használati tárgyaikat, hogy bárki megnézhesse azokat. Legjobban annak örülne mindenki, ha lenne egy
állandó helye ezeknek.
A Bödő-ház erre tökéletesen megfelelne, de felújításához önkormányzati segítség, támogatás szükséges.
A Bödő-ház eredeti berendezési tárgyaiból, az

örökösök segítségével nagyon sok régi használati
tárgyat sikerült megszereznünk. Gyűjtöttünk szekrényeket, székeket, ágyakat, gazdasági felszereléseket a környező településekről (Nagybajomból,
Kaposmérőből, Nagyatádról, Toponárról) melyek
jelenleg magánházaknál és a Kultúrház előterében,
emeletén, folyosóján és nagytermében vannak elhelyezve.
Az épület külső és belső tervezésén folyamatosan
dolgozunk, a látványterv (képünkön) hamarosan elkészül. Mindezek elkészültéig egy ideiglenes tároló
helyiségre van szükségünk.
Született egy képviselő-testületi határozat arról,
hogy az önkormányzat régi irattárát – mely megfelelő lenne az eddig összegyűjtött helytörténeti anyag
ideiglenes tárolására – erre a célra megkapjuk.
Szeretnénk mindazok segítségét kérni, akik elképzeléseinkkel egyet értenek a tájház létrehozásában,
támogassák elképzeléseinket, hogy eddigi munkánk
ne vesszen kárba.
Hoffmann Andrásné

Készítette: Hoffmann Zsolt

Október 23.

Útfelújítások

Október 23 a búcsú napja, ezért
nemzeti ünnepünkről való megemlékezést az ünnep előtt, október 21-én pénteken este 19 órakor
tartjuk a kultúrházban.
Tervezzük az ünnepi műsor keretien belül egy Erdélyről szóló fotókiállítás megnyitását.

Elkészült a Zrínyi utca járdájának
aszfaltozása, a felújítással egy
időben a vízelvezető árkok tisztítására is sor került.
Az orvosi rendelő előtt a Dózsa
utca mindkét oldalán parkolósáv
készült, a munkák a Kaposvölgyi
Vízitársulat kivitelezésében készültek.

