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"Egy tiszta fényes éjszakán
csendül az ősi dal,
angyalsereg hajtott alá
arany hárfáival:
békesség és jóakarat
az úrtól, emberek!
Némán hallgatta a világot
Az angyalzengzetet."

Horgászfigyelő
Nyugdíjas életképek
In memoriam…
Hagyományőrző Egyesületről
Műsorajánló
Iskolánk hétköznapjai
Sporthírek
Erdélyi tájakon

Eljött a várakozás ideje.
Készülünk az ünnepre, e mély és titokzatos rendhagyásra. Higgyük, hogy
karácsonykor ártatlan varázslatként ránk köszönt a béke.
Őrizzük meg a következő évre is!
Az elmulasztott mosolyt, a ki nem mondott dicséretet egyetlen ajándék sem
pótolja.
Keressük meg ritkán használt szavainkat, és bátran mondjuk ki azokat!
A szeretet ünnepének közeledtével kívánom, hogy találjuk meg mindannyian
az otthon melegét, a családok összetartó erejét, a reménységet, hogy a kudarctól sebzetten is, mindig kell és érdemes újra kezdeni azt, amire feltettük
az életünket, hogy képesek legyünk alkotni és békében, szeretetben egymás
mellett élni.
Kívánjunk egymásnak több hitet és erőt a 2006-os esztendőre!
Sugározzunk örömöt! Csak így tompíthatjuk a világ békétlenségét.
E gondolatok reményében kívánok valamennyi Kaposfői Polgárnak meghitt,
békés karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt, a Kaposfői Képviselőtestület és a hivatal dolgozói nevében.
Horváth Zoltán
polgármester

Új könyvek
A KAPOSFŐI HÍREK
Ingyenes, negyedévente
megjelenő lap.
A kiadás költségeit a Kaposfői
Önkormányzat viseli.
Készült a Könyvtárban
600 példányban
Szerkesztette:
• Árbogást Józsefné
• Jüngling András
• Urbán László

Évértékelő
Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik
nemcsak mértéke a másiknak, de emelője is. A hétköznapok sora, ez a szürke
vonal, semmivel sem kevesebb hát az ünnepnapok kivilágított állomásainál.
Nem is az a fontos, hogy köves ez az út, hanem hogy hová visz?
Amikor az elmúlt esztendőről és az új évről gondolkodunk, különösen fontos,
hogy szem előtt tartsuk, merre haladunk.
Három esztendő elmúlt ebből a ciklusból, és most következik az utolsó. Lassan elérkezik tehát a mérlegkészítés ideje.
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Kaposfői Hírek
Nézzük át sorban, mi mindent terveztünk erre az évre, és
mit sikerült belőle megvalósítani.
A 2006. évi költségvetés készítésekor értékelni kell a
2005. évi gazdasági folyamatokat, és az állami költségvetés változásainak hatását a helyi költségvetésre, ezek
figyelembe vételével kell a választók igényeit kielégítő
különféle terveket készíteni, majd ezeket végrehajtani.
Az előző időszakban a képviselő-testület azt a munkamódszert választotta, hogy folyamatosan figyelemmel
kísérte az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását, és ennek figyelembe vételével vállalt kötelezettségeket, és hozta meg a szükséges döntéseket.
2005. év fő gazdasági folyamatai és eredménye az alábbiakban foglalhatók össze:
Arra törekedtünk, hogy a meglévő intézmények az előző
időszak színvonalához képest fejlődjenek, az intézmények működéséhez szükséges épületek és eszközök
olyan állapotba legyenek, hogy a céloknak megfeleljenek.
2005. évi gazdálkodás során a képviselő-testület által
elhatározott hitel felvételére került sor. A hitelt az új utca
megnyitására, közművesítésére költöttük.
2005. évben végrehajtott feladatok:
- az önkormányzat és intézményei működése biztosított,
- a rászorulók részére segélyek lettek megállapítva,
- közterületek gondozása megtörtént,
- árvízvédelmi árkok metszése, tisztítása folyamatosan
történik,
- Rendezési Terv elkészült,
- kisgépek lettek felújítva,
- pósteleki és kishegyi híd elkészült,
- az új lakótelkek kialakítása megtörtént,
- útfelújítás, kátyúzás megkezdődött, megtörtént,
- Ifjúsági Klub helyiségének kialakítása folyamatban,
- iskola konyha és étterem lapostető szerkezetét felújítottuk,
- temetők kerítése zöld növényekkel történő beültetése
megtörtént,
- parkoló a templomnál és az orvosi rendelőnél kialakításra került,
- Polgárőrség megkezdte tevékenységét.
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keressük a lehetőségét, hogy a következő ciklusban sikeres pályázatot /címzett állami támogatást/ tudjunk beadni
a csatorna program sikeres megvalósítására.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet elkészítése során az alábbiak végrehajtását tartjuk szükségesnek:
1./ Kötelező feladatokat ellátó intézmények működésének biztosítása.
2./ A gazdálkodás biztonságos feltételeinek megteremtése.
3./ Az elkezdett beruházások és felújítások befejezése.
4./ A rászoruló személyek segélyezését kiemelten kell
kezelni, és arra törekedni, hogy a segélyezés minden
esetben elérje a célját, és a segélyezettek helyzete változzon.
"Engem a jövő érdekel... mert ott fogom eltölteni életem
többi részét" - állítja Charles Kettering, s könnyű belátni,
hogy igaza van. Amikor nekiálltunk a következő év megtervezésének, sok-sok bizonytalansággal szembesültünk.
Egész egyszerűen, most nem látunk egy sor alapvető
dolgot, ami meghatározza a következő esztendőt.
A következő év választási év, s közeleg mindaz, ami
ezzel jár. Nem tudhatjuk, lesz-e új kormányunk vagy
sem. S ha lesz, miként változik meg a helyzet az önkormányzati választásokig. Ezek nyitott kérdések, amelyekre menet közben kapunk választ. No, és persze nálunk is
lesznek választások. Szeretném elérni, hogy a kampány
megfelelő mederben folyjon, és a programokról, tennivalókról vitatkozhassunk.
Minden ember számára fontos, hogy legyen értelme a
hétköznapoknak. Egy pillanatra sem szabad szem elől
téveszteni, hogy életünk nagy része hétköznapokból áll.
Ezekben kell boldogulnunk, hogy az életünk sikeres
legyen.
Amikor most nekivágunk az új esztendő új feladatainak,
azt kívánom mindannyiunknak, hogy boldoguljunk közösen! Boldoguljunk közösen a hétköznapokban, és az
ünnepeken egyaránt, amelyben az idén is bőven legyen
részünk!
Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!

Várható megoldások:
A szennyvízprogramot újra kell gondolnunk, a vízjogi
létesítési engedélyünket meghosszabbítottuk, érvényes,

Horváth Zoltán
polgármester

A református gyülekezet karácsonyi és év végi alkalmai:
•
•
•
•

December 24 szenteste 17 óra:
istentisztelet a templomban a gyermekek és az
énekkar műsorával.
December 25. karácsony első napja, 11.30:
úrvacsorás istentisztelet a templomban.
December 26. karácsony második napja, 11.30:
istentisztelet a gyülekezeti teremben.
December 31. 17 óra:
óévi istentisztelet a gyülekezeti teremben.

•

Január 1. 11.30:
újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben.
Húsvétig minden csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk
a gyülekezeti teremben.
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!
Áldás, Békesség!
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Székely Attila
lelkipásztor
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Átalakul a családtámogatási rendszer

pótlék régi összegben történő folyósítását 2006. március
31-éig.

A családtámogatási rendszer átalakításra kerül a következők szerint:

2. 2006. április 01-től minden gyermek után már az
új összegű családi pótlék kerül folyósításra, így a
rendszeres gyermekvédelmi támogatást ettől az időponttól nem lehet folyósítani.
• Kivételt képeznek e szabály alól azok a nagykorú
személyek, akik a nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulmányokat folytatnak, illetve felsőfokú
iskola nappali tagozatán tanulnak.
/A felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulók számára előnyösebb, ha 2006. január 1. után is a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását,
illetve megállapítását kérik, mivel nekik nem jár
családi pótlék, valamint őket egyéb kedvezmények
(pl.: étkezési díjkedvezmény, ingyenes tankönyv)
nem illetik meg./

Családi pótlék:
1. A családi pótlékra való jogosultsági kör bővül:
• 2006. január 01-től az a személy is jogosult lesz
családi pótlékra, aki a saját háztartásában nevelt
gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
• akihez a gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte,
• továbbá a 16. életévét betöltött kiskorú is kaphat
gyermeke után családi pótlékot, ha a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával – a szülő
hozzájárulásával – nem él együtt.
2. 2006. január 01-től emelkedik a családi pótlék öszszege.
3. A szülőnek választania lehet, hogy
• 2006. január 01-től az új összegű családi pótlékot, vagy
• 2006. március 31-ig még a régi összegű családi
pótlékot és vele egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását kéri.
A családi pótlékra és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra egyidejűleg jogosult személy 2006. január
10-éig kérheti – a Magyar Államkincstár lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Megyei Területi Igazgatóságánál és Kirendeltségeinél -, hogy részére 2006.
március 31-éig a régi összegű családi pótlékot folyósítsák tovább.
Ha a szülő 2006. január 01-től már az új összegű családi
pótlékot kívánja igénybe venni, akkor nincs tennivalója,
részére automatikusan az új összegű családi pótlék kerül
megállapításra.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás/kedvezmény:
1. 2006. január 1-jétől új jogosult számára rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem lehet megállapítani.
• Ha azonban a szülő részére 2005. december 31-én
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy ha még nem részesül az ellátásban, de az
erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjeszti és a jogosultsági feltételek fennállnak, a
települési önkormányzat képviselő-testülete legfeljebb 2006. március 31-éig folyósítja a támogatást.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás továbbfolyósításának, illetve megállapításának feltétele, hogy a kérelmező a helyi önkormányzat részére bemutassa a Magyar
Államkincstár Megyei Területi Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítványt, mely szerint kérte a családi

3. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem csak
pénzbeli ellátást jelent, hanem különböző kedvezmények (normatív étkezési térítési díjkedvezmény,
ingyenes tankönyv, évi egyszeri támogatás) igénybevételére is jogosít. A támogatás megszűnésével a
rászoruló gyermekek ezeket a kedvezményeket továbbra is igénybe vehetik. Azok a szülők, akik
2006. január 01-től az új összegű családi pótlékban részesülnek – tehát a rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem kapják – a kedvezmények
igénybevétele céljából kérhetik a „rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság”
megállapítását.
• Azok a szülők, akik gyermekük után 2006. március 31-ig rendszeres gyermekvédelmi támogatást
kapnak, azok 2006. április 01-től kérhetik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását.
• A kedvezmények megállapításához az önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki, amely
azt igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
b) az évi egyszeri támogatásnak,
c) az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.
•

A települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg különkülön vagy együttesen a törvényben meghatározott
értéket.
Tanits Tibor
körjegyző
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Fészekrakó program
Kaposfő község Képviselő-testülete a 2002-2006-os
ciklusprogramjában elhatározta, hogy új utcát, telkeket
fog kialakítani, ezzel is elősegítve a helyi fiatalok letelepedési lehetőségeit, szándékát.
Köztudott, hogy Kaposfőn behatárolódott volt az építési
telkek száma, szükségessé vált az új telkek kialakítása.
2005. nyarán 50 db új telket sikerült kialakítanunk, a
Dózsa György utcából nyílva, a 61-es úttal Kaposvár
irányába párhuzamosan. A telkek teljes közművel lettek
ellátva, mely tartalmazza az utat, a villanyvezetéket,
/gerincet/ vizet és a gázt telekre rákötve.
Az 1000 m2-es telkek ára /20x50 m/ 2,5 millió Ft,
A 834 m2-es telek ára /21,5x38,8 m/ 2 millió Ft.
Továbbá kedvezményeket biztosít Kaposfő község Önkormányzata.
1./ Minden 35 év alatti házaspárnak a bruttó vételárból
100 eFt kedvezményt.
2./ Azon házaspárok akiknek egyik tagja 35 év alatti a
bruttó vételárból 100 eFt kedvezményt.
3./ Egyedül álló 35 év alatti személynek a bruttó vételárból 100 eFt kedvezményt.
Gyermekek után járó kedvezmények:
1./ Egy gyermek után a bruttó vételárból 100 eFt kedvezményt.
2./ Két gyermek után a bruttó vételárból 250 eFt kedvezményt.
3./ Három vagy több gyermek után a bruttó vételárból
400 eFt kedvezményt. Fenti kedvezményt azok vehetik igénybe, akik a szociálpolitikai kedvezmények
előírásainak megfelelnek.
A fenti kedvezmények 2006. május 31-ig vehetők igénybe.
Ahhoz, hogy további kedvezményeket tudjunk igénybe
venni a Kaposfőn letelepedni szándékozóknak, illetve
helyi fiataloknak, megkerestem Dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli

miniszter urat, hogy milyen módon tudnánk segíteni,
illetve alkalmazni a Fészekrakó kormányzati programot a
Kaposfőn otthont teremtők számára.
Miniszter úr segítségével Csider László az Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal főosztályvezetője rendelkezésünkre bocsátotta a kormány 2005. évi lakáspolitikai
intézkedéseiről szóló kivonatot.
A Fészekrakó program legfontosabb elemei:
- az állami kezességvállalás,
- a lakásépítési kedvezmény /"szocpol"/ bővítése,
- a fiatalok otthonteremtési támogatása,
- valamint a lakbértámogatás.

A kivonatból kitűnik, hogy a Fészekrakó program igénybe vehető lakásépítési támogatásra is, olyan egyszeri
juttatás, amit az állam az állampolgárok, családok lakásépítéséhez, illetve vásárlásához nyújt.
Az érdeklődőknek, érintetteknek a kormány 2005. évi
intézkedési tervéről szóló tanulmányt a hivatalban rendelkezésükre tudom bocsátani.
Szívesen várom és segítek a letelepedni, építkezni szándékozó polgároknak.
Horváth Zoltán
polgármester

Dögkutak megszüntetése
A kormány az EU-hoz való csatlakozást követően kormányrendeletben szabályozta a felkutatott, felhalmozott
hulladékok, illegális lerakók, dögkutak felszámolásáról, rekultivációjáról tanulmány készítése és kivitelezése
cselekvési programot.
A 126/2003./VIII.15./ Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve Kaposfő község Képviselő-testülete a
8/2004./IX.29./ számú rendeletében szabályozta a helyi hulladékgazdálkodási tervet.
Kaposfő község Önkormányzata által működtetett "dögkút" működését a hatóság
2005. december 31-ig engedélyezte.
Ezt követően az állati eredetű hullák a dögkútban nem helyezhetők el, hanem azt az arra kijelölt konténerhez kell
szállítani, illetve az önkormányzatnál bejelenteni, és az ártalmatlanítást igényelni.
A költségekről és a konténer helyéről a lakosságot később, de időben értesíteni fogjuk kábel-tv-n keresztül.
Horváth Zoltán
polgármester
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Kaposfői Polgárőrség
Községünkben az önkormányzat
kezdeményezésére megalakult a Tűz
- Vagyon és Polgárőr Szervezet 30
fővel, mely a K.H.T. keretén belül
működik. Fő feladata az önkormányzat bűnmegelőzési programjában szereplő feladatok megoldásának elősegítése. Ezen belül a bűncselekmények és balesetek megelőzése kapja a legnagyobb odafigyelést.
A Polgárőrség minden tagja ingyen
adja munkáját, tudását és áldozza fel
szabadidejét, éjszakáit. Az emberek
első számú vágya a lét- és vagyonbiztonság. Ennek megvalósulásáért
azonban csak teljes körű állampolgári összefogással tudunk a leghatékonyabban tenni.
Ezért kérjük a lakosságot, hogy a
Szomszédok Egymásért mozgalomban mind többen és jobban vegyék
ki részüket. Ez azt jelenti, hogy odafigyelünk környezetünkben élő embertársainkra és azok vagyonára is.

Minden olyan esetben, amikor gyanús személyeket, eseményeket látunk környezetünkben, információkkal lássuk el a rendőrséget, polgárőrséget és az önkormányzatot.
Nagyon figyeljünk a közlekedési
szabályok betartására, embertársaink
és gyermekeink egészségének és
életének megóvása érdekében.
Községünkben lévő szervezeteknek
a polgárőrök igyekeztek minden
támogatást megadni (pl. Erdőbirtokosság, falunap, szüreti felvonulás
stb.)
Magatartásukkal, megjelenésükkel
és személyi összetételével kiérdemelné a lakosság elismerését, nem
pedig az esetenkénti ellenkezőjét.
Sajnos sokan összetévesztik a polgárőrség tevékenységét és feladatát a
vagyonőrök, éjjeliőrök, mezőőr tevékenységével és feladatával.
Az ünnepek előtt és alatt nagyon
vigyázzunk érték- és vagyontárgya-

Horgászfigyelő
Befejeződtek az őszi lehalászások és telepítések a Kaposfői Muskáti tározón. A nevelőtavakban
nagyon szépen növekedtek a tavasszal betelepített
halak, ez köszönhető az időjárásnak és a halgondnok
becsületes munkájának.

inkra, hogy az ünnepek ezáltal is
meghittebbek és boldogabbak lehessenek.

Ezúton kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog
Új Esztendőt, valamennyi kaposfői
lakosnak.
Kaposfői Polgárőrség vezetősége

A halakat tavasszal egy illetve kettő nyaras korukban helyezik ki a nevelőtavakba. Fél év alatt akár meg is háromszorozhatják súlyukat. Nagy odafigyelést igényelnek, mivel nagyon sok betegség fenyegeti őket. Folyamatosan
ellenőrizve van az egészségi állapotuk és súlygyarapodásuk. Problémát jelent még a tóban a nagy hőség miatt fellépő oxigénhiány is.
Október elején ezekből a tavakból 37 mázsa pontyot, 13 mázsa amurt, 1 mázsa harcsát és 1 mázsa egyéb
halat tudott lehalászni az egyesület, ehhez még vásárolt 20
mázsa 3 nyaras pontyot, amelyet a horgásztóba telepített.
A nagy tavat a 70-es években készítették el, azóta
még nem volt lehalászva, ezért senki sem tudja megbecsülni a halak nagyságát és mennyiségét. Élnek a tóban
igazi szörnyetegek is. Az elmúlt 6-8 évben több 30 kg feletti harcsa is botvégre került. Jómagam december elején
fogtam egy 41 kg-os példányt, mely 180 cm hosszú volt.
Sok sporttársam megküzdött már ilyen termetes halakkal
és sok olyan horgász van még, aki be tudna számolni több
órás küzdelemről, mely a hal szökésével ért véget. De amíg
ezek a nagy remetehalak néha-néha felbukkannak és megmutatják magukat a horgászoknak, addig lesz szenvedélyes
horgász, aki üldözni fogja őket éjjel- nappal, esőben- napsütésben, a tó kiolvadásától a befagyásáig.

Vörhendi Péter
Kaposfői Horgászegyesület
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Életképek a
Nyugdíjas Klubról
Tisztelt Olvasóink!
A Nyugdíjas Klub tagjai 2005. IV.
negyedévében is hétről-hétre hétfőnként este összejöttek, hogy pár
kellemes órát együtt töltsenek el.
Ezeken az összejöveteleken a klubtagok nagyon jól érzik magukat,
énekelgetnek, beszélgetnek, régmúltat visszaidézik, hagyományokra emlékeznek, aktuális témákat vitatnak meg.
Nagy szeretettel és készülődéssel
vettünk részt a színpompás, jó
hangulatú szüreti felvonuláson és
az azt követő szüreti bálon.
Szívet gyönyörködtető tájakra
repített
el
„AZ
ERDÉLYI
TÁJAKON” című fotókiállítás,
melyet közösen néztünk meg. Ezúton gratulálunk a kiállítás szervezőinek, kívánjuk, hogy sok hasonló
tárlatot készítsenek még.
Meghívást kaptunk az Őszi virágcsokor hagyományos nyugdíjas
ajándék műsorára és a Szépkorúak
Hónapja megyei rendezvény sorozat megnyitó ünnepségére 2005.
október 2-án a kaposvári Sportcsarnokba. A rendezvény háziaszszonya Dr. Lampert Mónika belügyminiszter asszony, védnöke Dr.
Gyenesei István a Somogy Megyei
Közgyűlés elnöke volt.
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Köszöntő és a Szépkorúak Emlékplakett átadása után színes,
pergő műsorral tisztelték meg az
ott összegyűlt nyugdíjasokat. A
kaposvári Déryné Társulat előadásához Karádi Katalin életútját
végigkísérő, zenés-verses prózai
összeállítás után meghívott vendégként Kovács Kati énekesnő
műsorát hallgatva, énekelve,
tapsolva szórakozott a közönség.
A rendezvényen 34 kaposfői
nyugdíjasunk vett részt.
Megrendezésre került a „második
féléves közös névnap”. A kultúrház nagytermében terített asztal
várta az ünnepelteket és a meghívott kedves vendégeket. Finomabbnál finomabb édességekkel
kedveskedtek egymásnak tagjaink. A késő estig tartó családias,
bensőséges ünneplésen teljes
létszámmal vettek részt tagjaink.
Megemlékeztünk az adventről,
apró ajándékkal megérkezett a
Mikulás is a klubba.
December 16-án közös színházlátogatást szerveztünk. Tagjaink
közül 27-en nézték meg a Lili
bárónő című előadást a kaposvári
Csiky Gergely Színházban.
Készülődünk a szeretet ünnepére.
Békés karácsonyt,
Boldog új évet
Kívánunk mindenkinek!

Idősek karácsonyára
A legnagyobb művészet
A legnagyobb művészet tudod, mi?
Derűs szívvel megöregedni…
Pihenni ott, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.
Nem lenni bús, reményvesztett.
Csendben viselni a keresztet!
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit.
Kezedet betenni öledbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd,
Nem vagy olyan, mint azelőtt.
S járni amellett vidáman,
Istentől rádszabott igában!
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan – ha azt erősen hisszük,
Hogy a teher, mit vinni kell,
Az égi honra készít el.
Ez csak a végső simítás
A régi szíven, semmi más!
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged.
Az Úr nem szűnik meg tanítani.
Azért kell sok harcot vívni
Idősen is, míg csendesen
A szív az Úrban megpihen,
S kész vagy az Ő kezéből venni:
Hogy minden Ő, s te nem vagy semmi!
(Sík Sándor)

In memoriam……Takač Antun
Viszontlátásra, – mondom és megyek.
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra – holnap.
Vagy ha nem holnap, – hát holnapután.
Vagy ha nem akkor – hát majd azután.
És ha aztán sem – talán egy év múlva.
S ha még akkor sem – hát ezer év múlva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán –
„Vidám viszontlátásra” mégis, mégis!

Ezzel a Reményik Sándor idézettel emlékezünk egyesületünk alapítójára,
Tóni bácsira. Hálával és tisztelettel gondolunk arra a sok jó szóra, bíztatásra, amit tőle kaptunk.
Ő mindig nagy örömmel és jó kedvvel jött közénk. Súlyos betegségével
mit sem törődve dolgozott családjáért és értünk is! Vidámsága és mindig
mosolygó arca már csak emlék mindannyiunk számára. Nagyon szép
EMLÉK!
Sokakban felmerül a kérdés: Ki is volt ő?
Egy igazi közösségi ember, ki korát meghazudtolva mindent megtett községünkért, még akkor is, ha gyökerei határon túliak.
Betegségét elfeledve, állandóan azon gondolkodott, szervezkedett, cselekedett,
mit lehetne tenni falunk érdekében, hogy jobb legyen.
Külföldi kapcsolataink kialakításában jelentősen közreműködött. Ennek köszönhetően juthattak el a kaposfői hittanosok, futballisták, néptáncosok Steinheimbe,
illetve a németországi gyerekek, felnőttek Kaposfőre.
Mindig az vezérelte, hogy jót és hasznosat tegyen Kaposfőért és az itt élő emberekért.
Hozzáállása, segítőkészsége, tenni akarása, emberszerető viselkedése megszívlelendő, követendő példa legyen mindannyiunk számára.

Hagyományőrző Egyesület
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A Hagyományőrző
Egyesület tevékenységeiről…
A 2005-ös év vége is mozgalmasan telt a Hagyományőrző Egyesület számára. A sikeres szüreti felvonulás után októberben szinte az
összes hétvége fellépésekkel tarkítottra sikerült.
Október 8-án hivatalosak voltunk a Német Kisebbségi Estre, az
Együd Árpád Művelődési Központba. Ez a szereplés különlegesnek mondható, hiszen a gépi zenét harmonikára cseréltük, melyet
Pap Jenő nagybajomi zenetanár szólaltatott meg. A már több éve
hagyományosan megrendezett programon két sváb számot adtunk
elő, Spienstube és Komáromi polka címmel, melyek nagy sikert
arattak.

Október 29-én a második harmonikaszóra történő szerepléskor
megbizonyosodhattunk arról, hogy bár az élő zene sokkal szebb és
hangulatosabb, mint a magnóról szóló, de a technika ördöge még a
hangszert is megtréfálhatja. A beragadt harmonikabillentyű ellenére sikerült boldogságot lopni a csökölyi nyugdíjasok szívébe.

Szociális Alapszolgáltatási Központ
felvételt hirdet
SZOCIÁLIS GONDOZÓI munkakör
betöltésére
Kaposfő
és
Kisasszond közigazgatási területén.
Az állás betöltéséhez az alábbi végzettségek egyike szükséges:
– szociális gondozó és szervező
– szociális gondozó és ápoló
– ápolói
– ápolási asszisztens
– ÖNO és házi szociális gondozó
szakirányú szakképzettség
Érdeklődni: december 28-ig az intézmény vezetőjénél munkaidőben a
kaposmérői faluházban, vagy a
06-30-974-94-63-as telefonszámon
lehet.
Kiss Ervin
intézményvezető

Október 15-én egy kisebb megmérettetés következett Kadarkúton, ahol a II. Somogy Megyei Hagyományőrző Egyesületek és Falusi
Néptánccsoportok Találkozóját rendezték meg.
A táncos lábakat ezen az estén 3 hozzáértő
szempár is figyelte. Egyesületünk jókora szorongással lépett aznap a színpadra az új tolnai
tánccal. Az izgalom ellenére a szakmai zsűri
csak néhány javító célzatú tanáccsal látott el
bennünket.
Az elért eredményünk alapján hivatalosak
voltunk december 10-én a VII. Somogy Megyei Néptánc Antológiára, melyre az év legsikeresebb együtteseit, műsorszámait hívták
meg. Nagy megtiszteltetés volt többek között a
marcali Baglas, a barcsi Boróka, a Kis-Balaton
és a Somogy Táncegyüttes mellett színpadra
lépni.
A táncos láb mellett a keze is ügyeskedhetett
annak, aki december 11-én ellátogatott a karácsonyi játszóházba. A kézműves délután meghitt hangulatban, ám kevés résztvevővel zajlott. A Kultúrházban Sersinger Jánosné,
Paládiné Olga, Csóriné Kiss Klára és Csóri
Virág vezetésével sógyurma figurákat, karácsonyi ablakdíszeket, üvegmatricákat és természetes anyagból készült karácsonyfa díszeket készíthettek a gyerekek.
Az Egyesület a téli pihenő után folytatja munkáját. Addig is a falu összes lakójának Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új
évet kívánunk!
Csóri Virág

Műsorajánló
A helyi kábeltévé infocsatornáján műsorral jelentkezünk a karácsonyi ünnepek
után, december 27 és 30 között. A „Mi, somogyiak…”
című hírmagazin mellett, az
idei falunapi rendezvényről, a
szüreti felvonulásról, és a
Somogy megyei Néptánc
Antológiáról készült felvételeket láthatják.
Műsorterv:
Dec. 27. kedd,
Dec. 28. szerda,
Dec. 29. csütörtök,
Dec. 30. péntek,

18.00
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
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Falunap 2005 I. rész
Mi, somogyiak…
Falunap 2005 II.rész
Mi, somogyiak…(ism.)
VII. Somogy megyei Néptánc Antológia
Szüreti felvonulás

Kaposfői Hírek

Iskolánk hétköznapjai
2004/2005
Az előző tanévben sok tanulmányi versenyen indultak
tanulóink. A különböző szintű megmérettetésen néhányan kiemelkedő eredményt értek el.
A nagybajomi Csokonai versenyen matematikából
elhoztuk a dobogós helyeket. Ötödik osztályos kategóriában Weimann Richárd első, Kispál Katalin második,
Kovács Beatrix harmadik helyen végzett. A nyolcadik
osztályosok közül Merkei Viktória lett az első, Knoch
Mátyás hatodikos tanulónk pedig a harmadik helyet
szerezte meg.
A Zrinyi Ilona országos matematika verseny megyei
fordulóján egyéniben háromszáz tanuló versenyzett.
Közülük Weimann Richárd ötödik osztályos tanulónk
az első helyezést szerezte meg. Az ötödikesek csapatban is indultak ezen a versenyen. A nyolcvannyolc
csapatból a mieink a negyedik helyen végeztek. A
csapat tagjai: Weimann Richárd, Kispál Katalin, Kovács Beatrix.
Tanulóink többféle országos levelező versenybe is
beneveztek. A „SAM-Füles” Budapesten tartott országos döntőjén azok a tanulók vehettek részt, akik tantárgyanként bejutottak a legjobb húsz közé. Iskolánkból négy tanuló öt tantárgyból teljesített úgy országos
szinten, hogy meghívást kapott a budapesti döntőre.
Merkei Viktória nyolcadik osztályosok magyar döntőjén a harmadik, történelem döntőjén pedig 7. helyen
végzett. A szintén nyolcadikos Fodor Nikoletta német
nyelvből indult, és kilencedik lett. A hetedik osztályos
Horváth Gergely történelemből már másodszor jutott
be az országos döntőbe. Ebben az évben ő is a kilencedik helyet szerezte meg. Kovács Beatrix ötödik osztályos tanulónk idén először próbálta ki tudását. Az országos döntőben nyolcadik lett.
A Balatonszárszón megrendezett József Attila megyei
szavalóversenyre két tanulónk jutott be. Zóka Dániel
hetedik osztályos tanuló a megyei harmadik helyezésével továbbjutott a dunántúli döntőbe, Kispál Katalin
ötödik osztályos tanulónk pedig a negyedik lett.
A tanév végén minden osztály 1-2 napos osztálykiránduláson pihenhette ki fáradalmait az osztályfőnökök
szervezésében, de természetesen idén sem maradtak el
a nyári táborok. A focisták Zánkán, a néprajzi szakkörösök Patcán, a hetedik osztályosok pedig
Fonyódligeten töltötték el szünidejük egy részét.
Hagyomány már iskolánkban, hogy a tanév végén, a
pedagógusnap alkalmából egynapos kiránduláson
vesznek részt iskolánk dolgozói. Az elmúlt tanévben
Pozsony nevezetességeivel ismerkedtek meg.
Az IMIP ( Intézményi Minőségirányítási Program )
keretében az elmúlt tanév végén kérdőíves felmérést
készítettünk partnereink (szülők, tanulók, dolgozók )
igényeiről és elégedettségéről., mellyel célunk: a valóságos igények megismerése, nyomon követése és az
abból adódó feladatok meghatározása.
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Az előző és a most készült igény és elégedettségmérés
összehasonlítása során azt tapasztaltuk, hogy a kérdések
nagy részénél nincs, vagy alig van néhány tizedes eltérés
pozitív vagy negatív irányban az előző méréshez képest.
Ez számunkra azt bizonyítja, hogy iskolánkban viszonylag
stabil az oktatás-nevelés színvonala.
A negatív társadalmi hatások azonban sajnos intézményünket sem kerülték el. A kérdőívekre adott válaszok azt
mutatják, hogy nagyon sokat romlott a tanulók neveltségi
szintje, fegyelme az elmúlt időszakban. Durvább, agresszívabb a viselkedésük, tiszteletlenebbek felnőttekkel és társaikkal egyaránt.
A szülők és a tanulók szerint romlott a napköziben való
felkészülés eredményessége is.
Ezekből a negatív irányú változásokból adódóan kell iskolánknak célokat, feladatokat meghatározni az elkövetkező
időszakra.
Természetesen az előző mérésekhez képest történő pozitív
irányú változásokat is érzékelték partnereink. A kérdőíven
megkérdezett partnereink mindegyike észrevette, hogy
gyarapodott iskolánk szemléltetőeszköz-készlete, látványos
a könyvtár fejlődése, és kulturáltabbá váltak az étkezési
körülmények.
A tantestületben jó, stressz-mentes a légkör.

2005/2006
Mint minden évben, idén is október 1-jén kezdődtek meg a
szakkörök iskolánkban. Ebben a tanévben a következő
szakkörökre jelentkezhettek tanulóink: angol, néprajzi,
néptánc, atlétika, aerobik, foci, labdajátékok, számítástechnika, elsősegély, játékos sport, énekkar, újságíró. A választék színes, reméljük minden gyermek megtalálta a neki
való délutáni elfoglaltságot.
A szakkörök mellett egyéb szervezett programból is válogathattak szórakozni és művelődni vágyó tanulóink. Idén is
lehetett vásárolni mozi-és színházbérletet. A Hollywood
Multiplexbe szóló mozibérlet négy előadásra szól. A választékból a tanulók szavazás alapján maguk dönthették el,
hogy milyen filmeket néznek meg,.
A Csiky Gergely Színházba szóló bérlet az alsósoknak két
meseelőadást tartalmaz, a felsősök ifjúsági bérlete pedig
két felnőtt előadásra szól.
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November a pályaválasztás hónapja. A nyolcadik osztályos tanulóinknak ekkor van lehetőségük arra, hogy
betekinthessenek a különböző középiskolák életébe,
mindennapjaiba. A végzős tanulók idén is kihasználták
a középiskolai nyílt napok adta lehetőséget, és szüleikkel vagy önállóan mindenki ellátogatott egy vagy két
középiskolába.
Ezenkívül az osztályfőnökök szervezésében minden
nyolcadikos részt vett a Somogy megyei Munkaügyi
Központ pályaválasztási tanácsadásán is, ahol számítógépes tesztek kitöltésével, szakmaismertető mappák,
videofilmek megtekintésével segítették az egyes tanulók pályaorientációját.
Idén először pályázott iskolánkból egy hátrányos tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretén
belül a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium hátrányos helyzetűek osztályában történő továbbtanulásra.
A gigei önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag
megszavazta a támogatással járó, költségvetésből finanszírozott havi ötezer forintot. Köszönet érte.
A december iskolánkban is az ünnepvárás jegyében
zajlik. Nagyon sok program színesíti, gazdagítja a karácsony előtti hétköznapokat.
December elsejétől az újságíró szakkörösök szervezésében naponta megszólal az iskolarádió. Az aktuális
hírek mellett minden nap egy-egy télköszöntő, Mikulás-és karácsonyváró vers is elhangzik egy-egy osztály
szavalójának a tolmácsolásában.

Tervek, fejlesztési elképzelések
Régóta szükség lett volna egy fejlesztő terem kialakítására, amit ebben a tanévben sikerült véghezvinni. A
Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán 800 ezer forintot nyertünk, ráadásul az egyik udvari tanterem felszabadult. Fejlesztő eszközöket, játékokat, szobai bordásfalat, szőnyeget valamint számítástechnikai berendezéseket vásároltunk. Ezzel a fejlesztéssel még hatékonyabbá és eredményesebbé válik
tanulóink felzárkóztatása, tehetséggondozása.

–9–
Hagyomány már, hogy az adventi gyertyagyújtás időszakában kerül sor a kiállítással egybekötött szülők klubjának
a megrendezésére is. Idén a résztvevők dr. Antal László
gyermekbetegségekről szóló előadását hallgathatták meg,
valamint egy dietetikus szakember tájékoztatóját a helyes
táplálkozásról. Ezt követően egy rövid műsor keretében
Csikós Nagy Márton fafaragó művész, somogysárdi polgármester nyitotta meg Marjai Antal festőművész kiállítását. A kiállítás a téli szünet kezdetéig tekinthető meg.
Mikulás napja nemcsak a hagyományos Mikulás-kupa
izgalmait hozza, hanem a testvérosztályok ezen a napon
ajándékozzák meg egymást, egy, maguk készítette ajándékkal.
A napközisek délutáni sportversenyekkel, karácsonyi játszóházzal, klubdélutánnal készülnek az ünnepekre a napközis tanárok szervezésében.
Az osztályok is ilyenkor tartanak klubdélutánokat. A tanulók egymás nevét kihúzva, izgatottan készülnek apró ajándékokkal meglepetést szerezni osztálytársaiknak.
Az utolsó héten kerül sor a néprajzi-és kézműves szakkör
szervezésében rendezett karácsonyi kézműves vásárra is,
ahol a tanulók sok apró ajándékot vásárolhatnak a szakkör
által készített tárgyakból. A bevételt a szakkörvezetők a
nyári tábor kiadásaira fordítják.
A szünet előtti utolsó hét már a karácsonyvárás jegyében
zajlik. Tanulóink évek óta színvonalas és megható karácsonyi műsorral köszöntik a kaposfői nyugdíjasokat, de
Kisasszondon és Kiskorpádon is műsorral kívánnak kellemes karácsonyi ünnepeket a falu lakóinak.
ennek a lényege? Megkönnyíti az óvoda és az iskola
közötti átmenetet. Egész nap biztosítja a tanulók egyenletes terhelését. A gyerekeknek nem kell a nehéz táskát
naponta cipelni, (minden tankönyv, füzet az iskolában
marad). Mivel a következő tanítási napra is felkészülnek
nincs házi feladat (pl. minden magyar és matematika
tanórát egy önálló, gyakorló, feladatmegoldó óra követ).
Az otthoni munkát teljes mértékben pótolja. Nincs a hagyományos értelembe vett csengetési rend, a délelőtt sem
olyan feszített tempójú, mivel az ismeretszerzés áthúzódik a délutánra is. Így e szervezeti forma jobban alkalmazkodik az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz. Mivel a tanulók egész nap együtt vannak, sokat
dolgoznak csoportmunkában, egymáshoz való viszonyuk
is jobb, alkalmazkodóbb, megértőbb. Két nagyon tapasztalt tanító néni (Bakonyi Istvánné és Rózsásné Máté
Gyöngyi) irányításával tervezzük bevezetni ezt az új
szervezeti formát. Tantermükbe új padokat, székeket
tervezünk, valamint szeretnénk, ha a gyerekeknek külön
szekrénye lenne.
Továbbá, próba képpen első osztálytól heti egy órában
játékos keretek közt az angol nyelv tanítását is beindítjuk.
Tovább keressük a lehetőséget az úszásoktatás megszervezéséhez.

A 2006/2007 tanévtől az első osztályban egész napos
(iskolaotthonos) oktatást szeretnénk bevezetni. Mi is
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Vörös Ottó Gábor
igazgatóhelyettes
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Iskolai sporteredmények
Labdarúgásban
Április 27-én a Kadarkúton megrendezett Áprilisi gyerekfocin II. korcsoportos csapatunk óriási bravúrt
végrehajtva aranyérmet szerzett 42!
csapatból, a torna legjobb játékosa
Csöndör László lett.
Május 16-án szabadtéri diákolimpia
megyei döntő I. és II. korcsoport
Fonyódliget: nyolc somogyi város
körzeti bajnoka vett részt. Az I. korcsoportosok a csoportból továbbjutva büntetőkkel csúsztak le az éremről negyedikek lettek.

A II. kcs.-osok pedig csak a döntőben maradtak alul és bravúros ezüstérmet szereztek.

Csapattagok: Hampuk Ádám, Ivusza
Patrik, Bóna Renátó, Csöndör László, Lóka Zsolt, Sulcz Richárd,
Palkovics Nóra, Nyerges Balázs,
Benkó Erik, Orsós Roland.
Május 26-án rendeztük Kaposfőn a
Góliát Mc Donalds FC. tavaszi tornáját OTP -Mol-kupa néven.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
II. korcsoportosaink, akik elsők lettek és bejutottak a budapesti országos döntőbe.
Június 5. Valder-kupa Igal: a III.
kcs.-osok elsők, aranyérmesek lettek. A torna gólkirálya Weimann
Richárd lett.
Június 17. GMFC országos tanévzáró fesztivál Budapest FTC népligeti
pálya: csapatunk csoportjából hajszállal lecsúszva a továbbjutásról a
13. helyen végzett.
Október 7.: Októberi Gyerekfoci
Nagybajom
Lány csapatunk 2. lett 12-ből és a
legjobb játékos címet iskolánk tanulója, Palkovics Nóra nyerte.
Október 24-én Toponáron III korcsoportos csapatunk teremtornán
vett részt és első lett. A torna legjobb játékosa Weimann Richárd lett.

Diákönkormányzat
A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület
előtt a DÖK képviseli. A DÖK tevékenységét az iskolai
diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
rajta keresztül érvényesítheti jogait, fordulhat az iskola
vezetőségéhez. A legmagasabb tájékozódó- tájékoztató
fóruma az Iskolagyűlés. A Diákközgyűlésen bárki megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.
Diákbizottságok:
Diáktanács (tanárvezető: Szalai Józsefné)
Összetétele: osztálytitkárok, bizottságok gyerekvezetői,
napközisek képviselői, alsós képviselők
Feladata: az iskolavezetéstől kapott feladatot végrehajtja,
szabadidős programot szervez, kapcsolatot tart más szervekkel, Iskolagyűlés szervezése, lebonyolítása
Magatartási- tanulmányi bizottság (tanárvezető:
Kispálné Kósa Katalin)
Összetétele: az osztályok felelősei
Feladata: a magatartási- tanulmányi versenyek lebonyolítása- havonkénti értékeléssel
Ügyeleti bizottság(vezető: Mártonné Káplár Veronika)
Összetétele: osztályok felelősei
Feladata: a diákügyelet (szünetekben és déltől 14 óráig)

December 1-én Szentbalázson II.
korcsoportos Mikulás-kupát rendeztek, ahol csapatunk nagy fölénnyel
1. helyezést ért el.
December 8-án és 9-én immár 12.
alkalommal rendezte meg iskolánk a
Mikulás-kupát.
-III. korcsoport: 12 nevezőből csapatunk 2. helyezést ért el. Gólkirály:
Hampuk Ádám
- IV. korcsoportban szintén 12 csapatból 1. lett, megnyerte a kupát. A
torna legjobb játékosa Ölbei Richárd
lett.
Mezei futás:Mezőcsokonyán
II. kcs fiú: Csöndör László 4.
Csapatversenyben 2.
II. kcs lány:Katona Szimonetta 2.
Palkovics Nóra 3.
Csapatversenyben 2.
III. kcs. lány: Kiss Bernadett 3.
Csapatversenyben 2.
IV. kcs fiú: Ölbei Richárd 1.
Schneider Róbert 3.
Csapatversenyben 2.
IV. kcs lány: Kiss Mónika 3
Csapatversenyben 2.
Weimann Gábor

irányítása, értékelése
Közművelődési bizottság (tanárvezető: Mariai Edit)
Összetétele: osztályok felelősei
Feladata: a kulturális élet, a szabadidős tevékenység irányítása, szervezése, iskolai hagyományok ápolása, Iskolarádió, Iskolaújság működtetése
Programjaink pl. akadályversenyek, vetélkedők, versenyek, ünnepi műsorok, megemlékezések, kiállítások,
papírgyűjtés, testvérosztályok ajándékozása Mikuláskor,
karácsonyi- és húsvéti vásár a gyerekek által készített
tárgyakból, tanulmányi versenyek, jelmezbál- felvonulás,
anyák napja, gyermeknap, táborozás,stb.
Környezetvédelmi bizottság (tanárvezető: Kissné Balázs Katalin)
Összetétele: osztályok felelősei
Feladata: tisztasági őrjárat szervezése, lebonyolítása havonkénti pontozással
Sportbizottság (tanárvezetők: Tóthné Horváth Judit,
Weimann Gábor)
Összetétele: osztályok felelősei
Feladata: sportprogramok szervezése, lebonyolítása pl.:
túrák, játékos- és sportversenyek, számháború, focimecscsek osztályok, iskolák között (pl. hagyományos Mikulás-kupa), stb.
Szalai Józsefné
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Az őszi szezon befejezése, lezárása a felnőtt csapatot illetően
Ismét elérkezett a számadás ideje.
Az őszi szezon befejeződött és értékelni kell, hogy az elképzelt és a
végrehajtott feladat mennyire találkozott egymással.
A bajnokság elején a megjelölt cél,
hogy Kaposfő csapata ne csak nevével utaljon a településre, hanem az
abban játszók minél nagyobb számban legyenek kaposfői kötődésűek.
A másik fontos gondolat az volt,
hogy irányt mutassunk a fiataloknak
a továbblépést illetően. Csodálatos
példát mutatott ebben Nemes Gyula
és Marosvölgyi László, akik az ifiből kerültek a felnőtt csapatba. Természetes dolognak tartom, hogy
még nem tudják kiadni magukból a
maximumot, türelmetlenek magukkal és a csapattal szemben. A legfontosabb, hogy figyeljenek és tanuljanak az érettebb játékosoktól, de
csak azt raktározzák el, ami a tudásukat növeli.
Az elején említett célok első része
teljesítve lett, de számomra világos
volt, - bár nehezen tudtam elfogadni
- hogy kikerülünk az osztályt meghatározó csapatok köréből.
Nehézséget okozott az is, hogy védő
játékosok hiánya miatt, védőnek
kinevezett spilerekkel lehetett csak
megoldani a hátsó játékot. A kapott

gólok mennyisége is jelzi ezt a bizonytalanságot.
Sajnos a hitvallásom is csorbát
szenvedett, nevezetesen, hogy a
csapat együtt védekezik, és együtt
támad. Problémát okozott a fiatalok
és az érettebb korban lévő játékosok
között lévő meg nem értés. Konkrétan: a fiatal játékos nem vállalta fel
saját játékát, félve az idősebb játékos
kritikájától. Az érettebb játékos pedig nem bátorította a fiatalok azon
törekvéseit, hogy a benne rejlő tehetséget csapata hasznára fordítsa.
Jó példa erre Mátés Balázs, aki az
utolsó fordulókban nagyon jó teljesítményt nyújtott.
Hiányérzetem van jó pár mérkőzés
eredményét illetően, mikor hasonló
játékerőt képviselő csapatok ellen,
csak az akarati tényezők hiánya
miatt vesztettünk, vagy lett döntetlen. Ez feltétlen javításra szorul! Azt
biztosan állítom, még sok mérkőzést
kell játszani ahhoz, hogy összecsiszolódjon, és gördülékeny legyen a
csapatjáték.
Egy- két gondolat a játékosok teljesítményéről:
Vajda a kapuban megbízható, helyettese Fitos, most nem kapott lehetőséget.
A védelemben játszók közül Lukács
volt a csapat erőssége, Kádártól

hiányoztak a szabadrúgás gólok,
Pintér a legjobb és legmegbízhatóbb
teljesítményt nyújtotta. Nemes nem
volt megilletődött, ő a jövő embere.
Gyurka játéka nagyon kellene,
Waibl, mint a mesében, hol volt, hol
nem volt.
A középpályáról Nogely is sokat
hiányzott, Kósa többre hivatott, csak
kicsit áldoznia kellene a fociért,
Kistankónak az idegein kellene
uralkodnia. Marosvölgyi sokszor
beleszagolt a felnőtt csapat életébe,
úgy érzem, jó úton jár. Mátés utolsó
fordulóbeli teljesítményét kellene
átmenteni a tavaszi szezonra, Sulcz
Rolandnak néha nagy talány a játéka, kérdés: hol az erő.
A csatársorban Meksz játékára szükség van, de ő is sokat hiányzik,
Buzsáki előlépett első számú csatárnak és potyogtatja a gólokat. Tóth a
házi gólkirály, nélkülözhetetlen a
játéka, Cservölgyi sérült, nagy szükség lenne rá. Nemes Gábor, ha bajban voltunk, mindig rendelkezésünkre állt.
Miovecz Zoltán játékosedző: barátkozom az új helyzettel, de tudom,
hogy a jövőt illetően határozottabbnak és keményebbnek kell lennem.
Miovecz Zoltán

Kaposfő SE ifi
A 2005-2006-os megyei I. osztályban szereplő Kaposfő SE ifjúsági
csapata az őszi 15 mérkőzésből 8
győzelem mellett 7 vereséggel 42-42
gólaránnyal a 6. helyen végzett.
A 15 mérkőzésen 20 játékos szerepelt, melyből 18-an a kaposfői serdülőben nevelkedtek. A csapat tagjai
két játékos kivételével, még 1-4 évig
szerepelnek az ifjúsági csapatban,
szeretnénk együtt tartani őket.
Csapatunk a dobogón végezhetett
volna, ha a gerince folyamatosan
együtt marad. Két játékosunk (Nemes, Marosvölgyi) a mérkőzések
többségén a felnőtt csapatban szerepelt és több játékosunk esett ki hoszszabb időre sérülés miatt.

Nagyon megéreztük a kulcscsonttörést szenvedett Sulcz Balázs hiányát,
aki a 10. fordulóig szerzett 18 góljával vezette a megyei ifjúsági góllövő
listát, vagy a védelemből kieső Nagy
és Fett hiányát. Két tehetséges játékosunk Ruppert és Tallósi szinte a
teljes őszt kihagyta és a helyükre
került serdülő fiatalok nem tudták
megfelelően pótolni őket.
E mellett fegyelmezetlenségek miatt
4 kiállítás is sújtott bennünket, ami
szintén több pontunkba került.
Csapatunk szereplését több esetben
befolyásolta a szombat éjszakai
„König Disco”! Az edzéslátogatás
jónak mondható, de a fegyelemmel
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akadnak gondok, melyen szeretnénk
javítani.
A januári felkészülést annak a reményében kezdjük, hogy játékosainkat
nagyobb labdarúgás iránti alázatra,
fegyelemre és egészséges életre
próbáljuk nevelni. Céljainkat nem is
pontokban szeretnénk mérni, hanem
a fentiekben szerepelt neveken kívül, minél előbb találkozzunk a
Kaposfő SE felnőtt csapatában a
Fitos, Német, Neiczer vagy Szaka
nevével.

Sturm Gyula
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„Erdélyi tájakon”
Október 21-re, egy olyan fotókiállítás megnyitójára kaptam megtisztelő felkérést, amely Erdélyről, Erdélyországról szól.
A Kárpátok vadregényes tájai, csodálatos természeti
képződményei rabul ejtik valamennyi odautazót.
A táj annyira változatos, sokszínű, hogy a legkülönbözőbb érdeklődésű utazónak is életre szóló élményt nyújt.
Erdély évszázadokon keresztül Magyarország része volt.

A Trianoni döntés óta Romániához tartozik, de az ott élő
több mint 2 millió magyar híven őrzi kultúráját, hagyományait, magyarságát.
A templomokban, ünnepeken büszkén használják a piros-fehér-zöld zászlót.
Gyönyörű, szép képek készültek a falurombolás egyik
áldozatáról, Bözödújfaluról ahol az egész falut
elárasztották egy víztározó építése miatt. Mementóként
még látszanak a vízből a gyümölcsfák csonkjai, villanyoszlopok és a templom romjai.
Gyimesbükkről – ahol éppen árvíz volt – az ezeréves
határról itt még viszonylag épségben látható a volt határőrbódé, az omladozó vasúti határállomás, vámhivatal.
A kiállításon látható különböző felekezetek templomai,
templombelsői és természetesen a csodálatos erdélyi táj,
a békás-szoros, a parajdi sóvidék, a szent-anna tó. Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, és
még sok más város és kistelepülés nevezetességei.
Aki csak teheti, tekintse meg ezeket a felvételeket s akinek lehetősége van utazzon el és nézze meg ezt a csodálatosan szép országot, Erdélyországot. Felejthetetlen
élményben lesz része!
Köszönöm a fényképek készítőinek, Árbogást Györgyinek, Németh Nerinának, Jüngling Andrásnak, Stromájer
Andrásnak és Sztányi Tibornak, hogy rendelkezésünkre
bocsátották ezeket a fotókat.
A kiállítás megtekinthető a kultúrházban 2006. március
04-ig, délelőtt 8.00-11.00 óráig, délután a könyvtár nyitvatartási idejében.
Árbogást Józsefné

A könyvtár új könyvei
Saint-Exupéry
Janikovszky Éva:
Wass A.:

A kis herceg
Égig érő fű
Ötven erdélyi gyermek levele
Elvásik a veres csillag
Márai S.:
Zendülők
A szerelem három arca
Beke Gy.:
Barangolások Erdélyben
Drábik J.:
A magyarok harmadik útja
Gosztonyi P.:
A Magyar Október története
Smidth:
Marilyn Monroe
Csernák Á.:
Felnőtté tiporva
A világ állatai
képes enciklopédia
Árpád-házi királylányok Európában
Gulag: a szovjet táborrendszer története
A körjegyzőség
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-16-ig
8-12-ig
8-16-ig
8-12-ig
8-12-ig

Történelmi alakjaink kézírásának nyomában
Mexikó és Közép-Amerika –A Kolombusz előtti időkben
Álomautók, klasszikus és modern autócsodák
Az otthonos lakás – Ötletek lakásdíszítéshez
Magyar írásbeli érettségi kidolgozások 2005.
Kreatív ajándéktár –Ajándékötlet az egész családnak
A könyvtár nyitvatartási ideje:

Szeretetben gazdag,
Boldog Karácsonyi ünnepeket, Békés Új esztendőt kíván:
Kaposfő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

18-20
18-20
14-21
18-20
14-21

