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Kommunális kiadásaink
Községünk Önkormányzatának képviselő-testülete 2010.
decemberi ülésén rendeleteinek megalkotásával egyhangúan döntött
néhány, a helyi adókkal kapcsolatos adókötelezettséget érintő
változtatásról.
A rendelet a magánszemélyek kommunális adójának mértékét
12 000 forint/évről 16 000 forint/évre emelte lakásonként, illetve
beépítetlen területenként. A törvény ebben az adónemben
17 245 Ft/év maximális mérték megállapítását engedi meg, a
képviselő-testület ehhez képest határozta meg a 16 000 Ft/éves
alacsonyabb mértéket.
A kommunális jellegű önkormányzati kiadásokról, a kommunális
adó bevételek felhasználásáról a az alábbi tájékoztatást adom.
A helyi önkormányzatok – így Kaposfő Község Önkormányzata
is - feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett
központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből,
központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint
támogatásokból teremti meg.
A saját bevételek egyik legfontosabb forrását a törvényben
rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és
kivetett helyi adók képezik. A helyi adókról szóló törvényben
kapott felhatalmazással élve Kaposfőn az Önkormányzat a helyi
iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről
döntött, és ezekből jut saját bevételhez.
A helyi adó, mint az önkormányzat saját bevétele, nem célhoz
kötötten felhasználható forrás, annak felhasználásáról a helyi
önkormányzat szabadon dönthet. Kaposfőn az Önkormányzat – a
korábbi és a jelenlegi képviselő-testület egyaránt - ettől függetlenül
mindig arra törekedett, hogy a kommunális adókból származó
bevételeit is felhasználva biztosítsa (és lehetőség szerint
folyamatosan fejlessze) kommunális jellegű közszolgáltatásait.
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Az idei esztendőben is a legnagyobb kommunális
kiadást a szilárdhulladék közszolgáltatás biztosítás
jelenti. Jelenleg május 31.-éig a KVG Zrt a
közszolgáltató.
Községünk
közszolgáltatási
szerződése a kistérségünk 14 településével
egyetemben május 31.-én jár le, ezért a múlt év
decemberében kezdeményeztem a Kistérségi
Társulási Tanácsban a közös közbeszerzési eljárás
megindítását, lefolytatását a kedvezőbb piaci
pozíció elérése érdekében.
A 8 millió 700 ezer Ft 2011. évi kommunális
adóbevételünkből a
lakossági szemétszállítás
költsége a jelenlegi szerződésünk alapján 13.650
Ft/ háztartás, mely 7.548.450 Ft terhet jelent a
településünknek, amely a kommunális adóbevétel
86,7%-a.
Közvilágításra 3 millió 100 ezer Ft kiadást
terveztünk, a köztemetők éves fenntartására 1
millió
100
ezer
Ft-ot
költünk.

Összesen ezen kiadások fedezésére 11.748.450
Ft-ot fordítunk, amely nem tartalmazza a
közterületeink fenntartását.
Kaposfő Község Önkormányzata a szűkös
költségvetéséből 900 ezer Ft-ot biztosít a
Polgárőrség
és
a
Tűzoltó
Egyesület
működtetéséhez.
A fentiek alapján látszik, hogy ezen kiadások
fedezésére sem elegendő az emelt kommunális
adó.
Az Önkormányzat működésének átláthatóságát
biztosítva szeretném rendszeressé tenni az ilyen
jellegű tájékoztatásokat.
A jövőben minden év végén bemutatásra kerül
a lapban, illetve a honlapon az adott évi
kommunális adóbevételek, illetve a kommunális
jellegű kiadások alakulása.
Sztányi Tibor
polgármester

Új Körjegyző Asszonyunk van!
Tisztelt Lakosság!
Kedves Kaposfőiek!
Engedjék meg, mint Kaposfő és Kisasszond községek 2011. március 28. óta kinevezett Körjegyzője pár
szóval bemutatkozzam a település lakosságának.
Dr. Gazdóf Angéla vagyok és Kaposváron élek férjemmel, aki informatikus, valamint lányommal, aki
egyetemi hallgató.
Jogász, európajogi szakjogász, valamint igazgatás-szervező végzettségem van.
A közigazgatásban a pályámat 1995-ben kezdtem el az akkor még Somogy megyei Tanácsnál
gyakornokként. Jegyzői, pontosabban körjegyzői feladatokat 1991. óta látok el, akkor neveztek ki
Szentgáloskér-Somodor községek körjegyzőjévé, majd 2005-ben Fonyód Város jegyzője lettem.
A pályafutásom során végigjártam a „szamárlétrát”, a közigazgatás szinte minden szintjén dolgoztam
beosztott ügyintézőként, majd vezetőként.
A munkáltatóm felterjesztése alapján 2007-ben címzetes főjegyzői címet adományoztak a részemre. A
Belügyminiszter jogharmonizációs díjban részesített 2004. évben.
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Tevékenyen részt veszek több szakmai szervezet munkájában. A Jegyzők Országos Szövetségének, valamint
Közigazgatási Bizottságának tagja, a Magyar Közigazgatási Kar Somogy Megyei Tagozatának alapító tagja
vagyok.
Felvételt nyertem a szakvizsga, versenyvizsga oktatói névjegyzékbe.
közreműködöm a köztisztviselők továbbképzésében, vezetőképzésében.
Ellátok szakvizsga felkészítői és –vizsgáztatói feladatokat is.

Oktatóként,

trénerként

A közigazgatási feladatok ellátása, a vezetői munkám során számomra mindig elsődleges szempont volt a
településen élők érdekeinek szem előtt tartása, a lakosság ügyeinek szakszerű és hatékony intézése. A
szolgáltató közigazgatásnak nemcsak mint szlogennek kell megjelennie. Ezt csak összefogással és
mindennapi kemény munkával lehet megvalósítani!
Fontosnak tartom az együttműködést legyen szó akár a képviselő-testületről, a település intézményeiről,
civil szervezetekről, vállalkozókról, lakosságról. Elengedhetetlen a megfelelő információáramlás a hivatal és
a lakosság között, szerintem ettől lehetünk „ügyfélbarátok”.
A személyes meghallgatásom során az egyik képviselő megkérdezte, hogy meddig akarok itt dolgozni. A
válaszom az volt, hogy ameddig megbecsüljük egymás munkáját és együtt tudunk működni a feladatok
ellátása során. Ezt ma is így gondolom!
Kaposfő, 2011. április 5.

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

Sport Egyesületről
Engedjék meg, hogy a Kaposfői KISK Egyesület
nevében köszönetemet fejezzem ki, mindenkinek,
aki a sportbálon való részvételével támogatta
egyesületünk működését, illetve
mindazoknak, akik segédkeztek a bál
lebonyolításában, és felajánlásaikkal
segítették egyesületünket. A tavaszi
idénynek nagy reményekkel vágtunk
neki.
Fél
év
előnyt
adva
vetélytársainknak elkezdtük behozni
lemaradásunkat. A felkészülési
mérkőzéseken magasabb osztálybeli
csapatokkal megmérkőzve csak 1
vereséget szenvedtünk el. Az eddigi három
bajnoki mérkőzésen 2 győzelemmel és 1
döntetlennel
büszkélkedhetünk,
amiket
a
bajnokság élmezőnyébe tartozó csapatok ellen
értünk el. A bajnokság tavaszi részét tekintve a 3.
helyen állunk, hazai mérkőzéseinket sorra
megnyerve jelenleg a legjobban teljesítő csapat

vagyunk. A bajnokság egészét nézve egy
helyezést előre lépve jelenleg 2 helyre vagyunk a
kitűzött céltól és a bajnokság végére minden
bizonnyal sikerül elérnünk a 6 -8.
helyezést.
Új
játékosokat,
noha
voltak
jelentkezők,
sajnos
anyagi
helyzetünk miatt nem sikerült
igazolnunk.
A
bajnokság
befejezéséhez szükséges 110.000 Ftot sajnos még a sportbál bevétele
sem fedezi, ezért egyesületünk
kérvényt
nyújtott
be
a
képviselőtestületnek, a döntés azonban még várat
magára. A befizetési határidő időközben lejárt,
ezért gyűjtést szervezünk a lakosság körében,
bízva abban, hogy sikerül összegyűjteni a kellő
összeget. Egyesületünk idén első alkalommal
megszervezi a Kaposfői Sportnapot, ahol a
településünkön űzött összes sportágat szeretnénk
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felvonultatni, és a teljes bevételt a sport további
működésére fordítani.
A fentieket figyelembe véve a következő évről és
távolabbi célokról sajnos nem tudunk nyilatkozni.

egyesületünket a gyűjtés alatt, hogy továbbra is
legyen sportolási lehetőség Kaposfőn, higgyék el
pár száz forint is sokat jelent számunkra.
Segítségüket előre is köszönöm a sportegyesület
nevében.

Végezetül
szeretnénk
megkérni
Önöket,
lakosokat, vállalkozókat és képviselőket egyaránt,
amennyiben
módjukban
áll
támogassák

Kardos László
KKISK elnöke

Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesület

A Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesület
2004-ben döntött a közhasznúsági szervezeti
forma mellett. Mint egyesület, lehetősége nyílt
különböző pályázatokon való részvételre.
2010-ben az egyesület az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programjának köszönhetően egy
lovarda építésére pályázott eredményesen. A
meglehetősen nagy beruházást követően, immár
megújult környezetben, kibővített lehetőségekkel
várja az egyesület kedves vendégeit.

Az egyesület minden évben elkészíti munkatervét,
mely
a
legkülönbözőbb
rendezvényeket,
kikapcsolódási lehetőségeket vonultatja fel.
Megrendezésre kerül egy két napos lovas túra
Dávodpusztára ( Április 21-22), mely garantáltan
felejthetetlen élményt nyújt a résztvevőknek.
Az egyesület célul tűzte ki a rég elfelejtett
hagyományok felidézését, mint például a
Pünkösdi királyválasztás.
Esetünkben a győztes lovas ingyen vehet részt az
egyesület rendezvényein, ingyen ihat-ehet,
mulathat egy teljes éven át, amikor újabb
versenyszellemű lovasok foszthatják meg
kiváltságától.
Az augusztus 13-án megrendezésre kerülő lovas
találkozó színes programokkal, bemutatókkal
várja idén is az odalátogatókat.
Az ősz beköszöntével a szüreten lesz a hangsúly.
A falu apraja-nagyja felvonulhat és kérjük is a
falut az összefogásra, beleértve az összes
egyesületet, hisz ez a mi napunk, miénk,
kaposfőieké. Minthogy a jó szüretnek bor a vége,
kóstoljuk meg az idén is a kínálatot, mulassunk
együtt és rúgjuk ki a Sportcsarnok oldalát.
Idén szeretnénk segíteni az ovisoknak a Mártonnapi
körmenet
megrendezésében
és
lebonyolításában, ezzel színesítve kis falunk
hétköznapjait.

A
lovarda
szolgáltatásainak
repertoárja
meglehetősen nagy, így mindenki megtalálja a
neki megfelelő elfoglaltságot. A kezdők futószáras
edzések keretében ismerkednek meg a lovaglással,
míg a haladók szabadon, és terepen is fejleszthetik
tudásukat. Új élményt jelenthet a fogathajtás,
melyhez a közeli erdős terület biztosítja a festői
környezetet.
Az egyesület fontosnak tartja, hogy az edzések
valóban hatékonyak és maximális minőségűek
legyenek. Az oktató és felkészítő munkákat ifj.
Tolnai György végzi, aki maga is folyamatos
képzéseken vesz részt szakmai tudásának bővítése
érdekében.
Lovasainknak lehetősége nyílik olyan országos
hírű külsős edzők óráinak látogatására, mint
Herczegfalvi Tibor, Kövy Gergely, Dr. Wagner
Kinga.
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Gondolván a nyárra, minden évben táborokat
szervezünk, ám idén egy meglepetéssel várjuk a
gyerekeket. Az egyesület tervei között szerepel
egy nagy méretű jurta építése, ami izgalmas és
exluzív szállást biztosít a táborozók számára. A
táborra is várjuk mindenki jelentkezését (júliusaugusztus).
Az állandó tenni akarás és a tagok összefogásának
eredményeképp az egyesület életre segítette
2011-ben a Nemzeti Lovasőrség Kaposfői
Alegységét, melynek 12 tagja sikeres vizsgát tett
március 15-én. A lovarda munkáját mi sem
bizonyítja jobban, minthogy a lovas őrség
felkészítése és vizsgája kitűnő volt, így ez az elit
lovas alakulat méltóképp kezdhette meg munkáját.
Együttműködési megállapodást kötött több civil
szervezettel és önkormányzattal. A lovasőrség

részére az infrastrukturális és képzési hátteret a
Lovas Egyesület biztosítja.
Reméljük
kis
bemutatkozónk
felkeltette
érdeklődését. Ha több információt szeretne kapni
az egyesületről, annak tevékenységéről, nézzen fel
honlapunkra: www.klke.hu
Majd végül egy gondolat, amit szeretnénk
megosztani:
„A ló előnye tenger, a bölcsnek is ló való,
Mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló.”

Polgárőr Közgyűlés
2011.02.05
Beszámoló a 2010-es évről:
Taglétszám: 50 fő, ebből 11 fő nő, 19 fő 18-35 év közötti.
Szolgálati idő: 2421 óra
Szolgálati km : 11,666 km a gyalogos és rendőrség kivételével.
Sokat tettünk a bűnmegelőzés – áldozatvédelem területén. Részt vettünk környezetvédelmi-, árvízvédelmi
és katasztrófavédelemben elhárításban, úgy anyagilag, mint munkavégzéssel.

2010-ben 5 éves volt egyesületünk:
Megyei Elismerő Oklevélben részesült: Gruber István, Neményi József és Kovács Sándor.
Plakettet kapott: Kardos László, Illés Norbert és Pitz Sándorné, melyet Sztányi Tibor polgármester adott át.
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Rendezvényeken vettünk részt:
Megyei Polgárőr Napon több versenyszámban is indultunk. 6 fő adott helyben vért.
Kardos Lászlót Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke A Polgárőr Érdemkereszt bronz
fokozatával tüntette ki.
Országos Polgárőr Napon Pásztón vettünk részt, ahol Hatala József országos rendőrfőkapitány jelölt Pitz
Sándornét a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntette ki az O.PSz. javaslatára.
Országos Polgárőr Járőrversenyen Somogy Megyét a Kaposfői Polgárőr Egyesület képviselte és a
kiemelkedő teljesítménynek köszönhetően a 3. helyezést értük el.

Egyesületi élet:

Úgy gondolom, hogy egy udvarias, képzett és a faluért tenni akaró csapat alakult ki
Mindenki mindenkivel jó viszonyban van, tisztelik, becsülik, de főleg segítik egymást. Egy tag kivételével
mindenkinek van munkahelye. Ez nagy öröm, de egyben nagy gond a szolgálatba vezénylések terén.
Tagjaink közül senki sem követett el szabálysértést, vagy bűncselekményt a közutakon.
Székelyföldi Körutazáson vettünk részt, amely során páratlan élményekkel lettünk gazdagabbak.
A kinti költségeket a tagok fizették.

Kapcsolataink:
-

-

-

-

Az önkormányzattal a kapcsolatunk jó. Egy képviselő és a jegyző is tagja egyesületünknek.
Támogatása nélkül működésünk nem volna lehetséges. Az egyik bizottsága a közbiztonsággalbűnmegelőzéssel is foglalkozik.
A lakossággal a már említettek alapján jó a kapcsolat. (Sokszor szólnak, hogy üresen maradt
lakásukra fokozottan figyeljünk. Ezt minden esetben meg is köszönik). Kettő fő adományozott 50005000 Ft-ot és a személyi jövedelemadó 1 %-ból felajánlott 59.132.-Ft is ezt tükrözi. Köszönet érte.
A Kadarkúti Rendőrs Parancsnokával és állományával a kapcsolat jó. Eddig minden esetben és
azonnal reagáltak, segítették kérésünket.
A Tűzoltó Egyesülettel a kapcsolat jó, egyik vezetőjük is tagja egyesületünknek.
A Szociális Ellátó központtal a kapcsolat jó, minden kérésre reagáltunk.
A Kaposfői Sporthorgász Egyesülettel kapcsolatunk jó, ellenőre és több tagja is tagja
egyesületünknek.
A Vadász Egyesülettel jó kapcsolatunk van, sokszor jeleznek és figyelnek, ha kimennek a területre.
A nyugdíjasokkal a kapcsolatunk jó.
Az Erdőbirtokossággal a kapcsolat Vörhendi Gyulán keresztül jó. Főleg az illegális szemétlerakás
megakadályozásában és felderítésében sokat segít.
A Somogy Megyei Polgárőr Szövetséggel a kapcsolat jó, Pitz Sándor Somogy megye polgárőreinek
országos küldöttje, a Megyei Szövetség alelnöke, a Megyei Szövetség Oktatási Bizottságának tagja, a
Megyei Szövetség Etikai Bizottságának elnöke.
A fentiekből adódóan a Kaposvári – Kadarkúti – Nagybajomi Kistérség Polgárőr Egyesületeivel jó
kapcsolatunk van.
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Gazdálkodás:
Az önkormányzat támogatásán (500.000.-ft) túl egyéb források kiaknázására nagy hangsúlyt fektettünk:
Magányszemélytől 2 x 5000 ft készpénz és 30.000 ft értékű fényhíd.
NCA: 50.000.- ft
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium: 800.000 ft
Személyi jövedelemadó 1 %-a: 59.132.-ft
A gk. adókat az Országos Polgárőr Szövetség fizette, melynek összege 252.000ft/év.
A kábel TV-ben rendszeresen hirdetünk és éjjel-nappali telefonügyeletet tartunk fenn.
Ez volt 2010-ben. Most 2011-ben az önkormányzat költségvetésében egy fillér nincs a Sport-TűzoltóPolgárőrség kötelező feladatot ellátó egyesületeknek, valamint az önként vállalt feladatokat végzőknek (ifi
klub- nyugdíjasklub – Egyházak stb.). Reméljük ezt rövidesen korrigálni fogja a képviselő testület.
Sokadszorra ki kell hangsúlyozni, hogy az Egyesület egyetlen tagja sem kap egyetlen fillért sem
tevékenységéért, sőt minden tag tagdíjat fizet.
Munkánk sikerességét tükrözi, hogy településünkön 2 db gépkocsi feltörés kivételével a közterületen
elkövetett bűncselekmények teljesen visszaszorultak. Ezt megerősítette Illés Norbert őrnagy Kadarkúti Őrs
Parancsnoka kiegészítve azzal, hogy nagyon jól működő csapat van Kaposfőn. Kiemelte, hogy minden egyes
fa ügyben egyesületünk tevékenyen részt vett a folyamatban, így minden ügy lezárásra kerülhetett.
Ezúton köszönöm tagjainknak a 2010-es évben végzett munkáját és a lakosságnak az együttműködését.

Pitz Sándor
Elnök

NAPSUGÁR ÓVODA ESEMÉNYEI

Farsang
Karácsony után megkezdődtek a vidám farsangi előkészületek óvodánkban. A szeretet ünnepe után a napi
beszélgetések a gyerekekkel és szülőkkel már a FARSANG vidám, bohókás örömeiről szóltak. A hosszúra
nyúlt farsangi időszak miatt számtalan lehetőség nyílt a várva-várt napra való felkészülésre. A gyermekekkel
közösen feldíszítettük a csoportszobát, folyosót. Lehetőségünk nyílt, hogy sok fajta álarcot készítsünk
különböző technikákkal (rajzolás, festés,ragasztás).
Felelevenítettük a farsanghoz kapcsolódó népszokásokat, szólásokat, verseket, énekeket. Mint miden évben,
az idén is minden csoport megsütötte a kedvenc farsangi fánkját, amiben a gyerekek nagyon aktívan és
jókedvűen vettek részt.
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Az ünnepvárást fokozta Béres Erika "süni játszóház" színvonalas előadása, melybe a gyerekek is aktívan
bekapcsolódhattak. A mulatság lebonyolítását és a tornaterem díszítését a Katica-csoport apraja-nagyja
vállalta.
A jelmezes felvonulást az óvoda dolgozói kezdték, aminek a gyerekek nagyon örültek. A farsangi mókázás,
felvonulás igazán fergetegesnek bizonyult. Ehhez nagyban hozzájárult a sok-sok finomság, mellyel a szülők
leptek meg minket. Nagyon jó hangulatban élményekkel gazdagodva tértek haza a gyermekek. A farsangi
időszak elmúltával eltemettük a telet, elégettük a kiszebábot, melynek hamuját elúsztattuk a Kapos
folyóban. Ezúton is köszönjük szépen mindenki segítségét!

Wágnerné Szüts Erika

Ismerkedés a házi állatokkal
Március 10- én látogatást tettünk a Kaposfői lovardában, ahol a gyermekek közelebbről is
megismerkedhettek a lovakkal, a lótartással és a lóápolással is. Megtekinthették a tavaly épült fedett
lovardát, majd megismerkedhettek a különböző lóápoló szerszámokkal, és „lovas járművekkel”. Volt olyan,
amelyet ki is próbálhattak. A gyermekeknek nagyon tetszett. Örültek, hogy közelebbről is
megismerkedhettek ezekkel a csodálatos állatokkal, és végre élőben és ilyen közelről is láthattak lovakat.
Köszönjük ifjabb Tolnai Györgynek, hogy mindezt lehetővé tette számunkra!
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Március 24- én falubuszunkkal Kisasszondra utaztunk, az ottani kastélyhoz, ahol tehenekkel és bocikkal
találkoztunk. A gyermekek közelebbről megismerhették a szarvasmarhatartással kapcsolatos teendőket,
szerszámokat, szokásokat. Nagyon tetszett nekik, legjobban a kis bocik. A bocik közt volt olyan, amelyik
még óvodásainknál is kisebb volt. Köszönjük szépen egyik ovisunk Édesanyjának, hogy segített a
szervezésben és körbevezetett bennünket, illetve a tulajdonosnak, hogy mindezt lehetővé tette számunkra.

Király Nikoletta Flóra

Látogatás a laktanyában
Az idei tanévben is lehetőségünk volt ellátogatni Kaposújlakra, a radarbázisra. A kirándulást nagy
izgalom előzte meg. Visszatérő vendégek vagyunk, így "régi " ovisainknak már van tapasztalata, és szívesen
meséltek élményeikről társaiknak.
Március 25-én külön buszra szálltunk, és indultunk a katona bácsikhoz. Már az érkezésünk pillanata is
izgalmas volt, ugyanis egyenruhás katona várt bennünket a kapuban. Továbbindulva több ismerős is
üdvözölt bennünket, 1 ovisunk anyukája, 3 gyermekünk édesapja ottani dolgozó. Számos érdekesebbnél
érdekesebb látnivalóban volt részünk, amíg odaértünk a kijelölt helyre, ahol már felsorakoztak a katonai
járművek, a tűzoltóautó, mentő, rendőrautó, arra várva, hogy kicsinyeink birtokba vegyék azokat.
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Gyermekeink

ki

is

próbálhatták

a

szállító

járműveket,

terepjárókat,

mentő-és

rendőrautót.

Megtapasztalhatták, hogy mire lehet használni a felszereléseket, megérinthették és ki is próbálhatták azokat.
Nagy volt az érdeklődés és záporoztak a kérdések a felnőttek felé: mi ez, mire lehet használni,
felpróbálhatom, beleülhetek, megnyomhatom a gombot? Az izgalom csak fokozódott, amikor a katonai
sátrakhoz értünk: az egyikben kézifegyvereket próbálhattak ki, a másikban pedig repülőgép szimulátor állt
az apróságok rendelkezésére. A filmekből látott gépfegyver, pisztoly most ott sorakozott előttünk.
Meglepődtek azon, hogy milyen súlyuk van, a két apró kezükben el sem fér.
Szájtátva figyelték a szimulátoron a harci repülő útját, a bátrabbak ki is próbálhatták, milyen érzés pilótának
lenni. Többen azonnal ki is jelentették, hogy ők, ha nagyok lesznek, repülőt fognak vezetni.
Farkas Tibi bácsi vezetésével megnézhettük a radarberendezést, és tájékoztatást kaptunk arról, hogy milyen
célt szolgál, miért van erre szükség.
A létrás autó kosarába is beülhettek a nagyobbak az óvó nénikkel és dadus nénikkel. Felemelő érzés volt a
magasból lenézni, és ámulva mondták, hogy fentről olyan aprónak tűnt minden.
Sokan megfogadták az élmény hatására, hogy ők katonák, rendőrök, tűzoltók, mentősök lesznek. Úgy
legyen!
Köszönjük a csodálatos, tanulságos délelőttöt!

Kiss Attiláné
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Események, programok iskolánkban
Jelmezes felvonulás: II.5-én 160 gyerek öltött ötletesebbnél
ötletesebb jelmezt. Első, másodikosok egyéni jelmezesek voltak,
a többi osztály csoportos jelmezhez műsorral is készült. A
tombolát a hagyományokhoz híven a nyolcadikosok szervezték.
A Szülői Munkaközösség a büfében sok finomságot árult.

Február 2-án, Gyertyaszentelő napjára, MACI kiállítást
szervezett a Néprajzi- Kézműves Szakkör. Közel 50 különböző
macit hoztak a gyerekek.
Erre a hétre Farsangi plakát készítő versenyt is hirdettünk.
Nagyon ötletes munkák készültek.


Kiszebáb égetés
Az alsó tagozatosok kis versikéket tanultak erre az alkalomra. Különböző zajkeltő eszközökkel levonultunk a
Kapos folyóhoz, majd elégettük a Néprajzi szakkörösök által készített Kiszebábot és vártuk a tavaszt.
A bábut egy hétig kiállítottuk az alsós folyosón. A bábura borítékokba
az alsósok egy-egy rossz tulajdonságot írtak, amit szintén elégettünk.


Március 15-re Plakátkészítő versenyt hirdettünk. Az osztályok
nagyon szép, igényes munkái kikerültek az iskolai faliújságra.
Az ünneplésnek nem a hagyományos
módját választottuk, nem ünnepély, hanem Játékos sportverseny volt 15ével kapcsolatos érdekes feladatokkal. A csapatokban 1-8. osztályos gyerekek
vegyesen vettek részt. Az ovisokat is meghívtuk, de betegségek miatt nem tudtak
eljönni.
15-én este az osztályok képviselői szüleikkel részt vettek a Kaposfőért Egyesület
által szervezett műsoron a Kultúrházban.

Intézményünk tanulói ebben az évben is sikeresen szerepeltek a nagybajomi Csokonai Napok
rendezvényein. Az első osztályosok versmondó versenyén Huszár Karina 1. b. osztályos tanuló szerzett
első helyezést. Kedvenc könyvéből választottunk egy verset, melyet anyukájával olyan ügyesen megtanult,
hogy ilyen szép eredményt ért el. Az egész osztály nagyon izgult a kis versenyzőért, valamennyien nagyon
büszkék vagyunk rá. /Bakonyi Istvánné/
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A 4. osztály eredményei a Csokonai Napok-on:
Matematikából 3. helyezést ért el: Epstein Ráchel
Szavalóversenyen: 2. Epstein Ráchel
Prózamondón: 3. Ignácz Barbara
Festészetben két hetedik osztályos tanulónk nagyon szép eredményt ért el: 2.Merkei Dóra 3. Merkei Sára

A Kenguru országos matematika versenyen Epstein Ráchel kiemelkedően jól szerepelt, /Helyezés
még nem tudható) 24 feladatból 21-et helyesen oldott meg.
A 2. osztály a Csokonai Napokon a versmondó versenyben zseniálisan teljesített: a két résztvevő tanulóból
mindketten helyezettek lettek: 1. hely: Ignácz Bálint
2. hely: Várnai Veronika

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány országos versenyt hirdetett a Madarak és Fák napja
alkalmából. Amikor megláttam ezt a felhívást, megmutattam tanítványaimnak, és megkérdeztem tőlük, mit
szólnának, ha most Várda helyett / ahová minden évben ellátogattunk/, a Vértesre utazhatnánk az
országos verseny helyszínére. Két napot tölthettünk volna itt az alapítvány költségén, és ha az országos
versenyen az első ötben végeztünk volna, egy hetes nyaralás lett volna a jutalmunk. Ez nagyon tetszett
nekik.
Szóval ezek a képek lebegtek a szemünk előtt, amikor elkezdtük a
felkészülést. Heteken keresztül böngésztük a folyóiratokat, hallgattuk a
madárhangokat, nyomtatgattunk ki képeket a bagolyfélékről, sőt még velük
álmodtunk is. Még a hétvégét is feláldoztuk a tanulás érdekében. A csapat
tagjai: Merkei Sára, Merkei Dóra és Balogh Máté lelkiismeretesen
lapozgatták jegyzeteiket nap, mint nap. Akik látták a felkészülés anyagát,
elképedve tapasztalták, hogy milyen óriás mennyiségű és minőségű anyagot
kellett a gyerekeknek elsajátítani.
No, de eljött a várva várt nap. Elindultunk Kaposvárra a Kaposvári Egyetem
Gyakorló Általános Iskolába, ahol már vártak bennünket. Megérkezett
Az év madara a széncinege
a többi résztvevő is és kezdődhetett a verseny. A bemutatkozás alkalmával hidegzuhanyként ért
bennünket, hogy egy olyan iskola neve is elhangzott, amely a Madártani Egyesület madarásziskolája volt
Dombóváron. Láttam a gyerekek szemében a rémületet, hogy ők mit is keresnek itt. De hamar felocsúdván
megkezdődtek a madárhangok felismerései. A tanulók fegyelmezetten hallgatták, tanácskoztak, majd
leírták a válaszokat. Ezt követően egy másfél órás feladatlapot kellett kitölteniük, mely az ország minden
részében egyforma volt és mindenki egy időben írta. A verseny közben a Madártani Egyesület munkatársai
figyelték a lelkes csapatokat, üdítőt, almát és süteményt kínáltak nekik. Az idő lejártával szünetet tartottak,
és megkezdődött a feladatlapok értékelése. Izgulva figyeltük, hogy
mikor hívják be a csapatokat, hogy közöljék a verseny
eredményét. Hát meghallottuk, bár nem azt, amit szerettünk
volna.
Sajnos az első helyezett a dombóvári Madarász Iskola lett, - ez
nem volt meglepő - de mögötte néhány ponttal mi lettünk a
második helyezettek, ami nagyon szép teljesítmény tőlünk. A
gyerekek mégsem örültek igazán, mert elúszott számukra az a
lehetőség, hogy a megyénken kívül egy másik csodálatos hely – a
Vértes - természetét ismerhessék meg.
A kis csapat az oklevéllel / az év fája a Tiszafa jobbról/
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Zárójelben jegyzem meg, az én szememben Ők a győztesek és mindent megteszek annak érdekében, hogy
valamilyen formában kárpótoljam őket egy kirándulással. A dolog pikantériája az, hogy a győztes csapat
vezetője meghívott bennünket az erdei iskolájukba, lehetővé téve számunkra, hogy megismerjünk azt.
Köszönet érte!

Járfásné Kerényi Eszter

Mint minden évben most is megrendeztük a Verbai-napot, amely
Verbai Mózes nevéhez fűződik, aki iskolánk első jegyzett tanítója
volt. Nevéről iskolánk alapítványt nevezett el: Verbai Mózes
Alapítvány. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották
alapítványunknak.

A Verbai napról: Tanulóink változatos produkciókkal készültek. A
kicsik mesejátékokat, néptáncot, verseket adtak elő, a nagyobbak
különböző táncformákat. Az I. a. osztály együtt szerepelt szüleivel,
egy tapsos polkát láthattunk előadásukban. Az 1.b osztály Kormos István: Vackor az első bében című
verses meséjét játszották el. A 2. osztály egy állatokról szóló mesét dramatizált. A 3.a két humoros
mesejelenetet adott elő Csontos Szigfrid és A király kenyere címmel. A 3.b osztály modern táncával egy
számítógépes játék (Super Mario) hangulatát idézte fel.
A 4. osztály egy vidám matróztánccal remekelt, az örökmozgó 5. osztályosok erre a napra is egy olyan
műsorral készültek, amelyben kiélhették mozgásigényüket. A hatodikosok vegyítették a humorral tűzdelt
Irigy-Mirigy óvodai jelenetet a zenés szintén „Mirigyes” táncukkal. A 7. o. a 60-70-es évek nagy sikeréből a
Hair-ből állított össze zenés-táncos jeleneteket. Jól érvényesült az előadásban ezen évek ifjúságának a
lázadó hangulata és háborúellenessége. A 8. o. Máté Péter gyönyörű dalára mutatott be egy produkciót,
amellyel egyben búcsút is vettek a Verbai Napoktól.
A néprajzi-kézműves szakkör egy vidám lakodalmast adott elő,
amelynek dramaturgiája dunántúli hagyományok alapján készült.
Iskolánk énekkara ebben az évben is megvillogtatta tudását.
Vezetőjük Kispálné Kósa Katalin szinte minden energiáját
belefektette, hogy a megszokottnál komolyabb hangvételű
műsort adhasson elő. Még azért arra is maradt benne elég erő,
hogy egy 6.o. tanulót alaposan felkészítsen arra, hogy szólóban
népdalokat adjon elő. Gitta, a fent említett tanuló már előtte az
Apáczai Kiadó által meghirdetett verseny megyei döntőjén első
helyezést ért el.
A Verbai-napról készült videofelvétel letölthető iskolánk
weboldaláról: www.kaposfoiskola.hu

Március 28-ára hirdette meg az Apáczai Kiadó a XIII. Országos Népdaléneklési verseny Országos
döntőjét Budapesten, amelyre a megyei első helyezett Papp Gitta mehetett felkészítőjével Kispálné
Kósa Katalinnal. Az ország minden megyéjéből a legjobb egy diák, Budapestről a
két legjobban teljesítő tanuló közül iskolánk törékeny kislánya, Papp Gitta 6. o.
tanuló Arany minősítést kapott. Gitta az elmúlt évben került iskolánkba, ahol
„Kati néni” hamarosan felfedezte énektudását és elindította tehetségesnek
született tanítványát a népdaléneklés útján. Rengeteget foglalkozott vele, így
mindkettőjüknek, és még Gitta nővérének és családjának is köszönhető ez az
országos siker. Gitta nővére rengeteg népdalt ismer és tud énekelni, így ő is
tanítgatta kis testvérét.
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Reméljük, lesz még folytatás, Kati néni nem engedi elkallódni ezt az „aranytorkú” kislányt, amíg csak lehet,
foglalkozik vele. Talán egyszer Ő is ott lesz a „kiscsillagok” között. Gitta elmondása szerint, aki ma teljesen
el van varázsolva a sikertől: „Nagyon izgultam, de összeszedtem magam és mindent beleadtam.
Megpróbáltam vidáman énekelni és talán sikerült is.”


7. osztályosaink kiemelkedő matematika, fizika eredményei 2010-2011
Csokonai verseny Nagybajom:
Petrus Szibil: 1. hely
Zrínyi Ilona Országos Matamatika Verseny megyei forduló:
Petrus Szibil egyéni 5. hely/ 250 Kaposváron a Városházán vehette át díját.
A 7. osztályos csapatversenyben 11. hely (kb. 80 iskolából, az első 20-ban csak városi iskolák!)
Eötvös Loránd megyei fizika verseny Kaposvár:
Merkei Sára 6. hely/100 induló
Merkei Dóra 9. hely /100 induló
Szellemi Diákolimpia (Olimpiatörténet) megyei döntő:
Csapatunk (Merkei Dóra, Merkei Sára, Petrus Szibil, Pitz András) az előkelő 3. helyen végzett.


LABDARÚGÁS!
Városkörnyéki Diákolimpia teremfociban:
3 korosztályunk (I.,III., IV.) egyaránt aranyérmes lett és bejutott a megyei döntőbe.
I.kcs.(1.2. oszt.) megyei döntő Lengyeltóti: 7.hely/9 körzeti bajnok
III.kcs.(5.6.. oszt.) megyei döntő Nagyatád : 5.hely/9 körzeti bajnok
IV.kcs.(7.8.. oszt.) megyei döntő Balatonboglár: 4.hely/9 körzeti bajnok
Városkörnyéki Diákolimpia nagypálya, Nagybajomban:
Iskolacsapatunk 2.hely/10 csapat
Lány csapatunk a megyei U13-as bajnokság mindkét fordulójában 1. helyezést szerzett.
Mikulás-kupa Dombóvár Lányoknak: Rangos városi csapatok mezőnyében 1. hely
gólkirály: Újvári Csenge 5.oszt
Mikulás-kupa Kaposfő: 14 csapatból 2. hely
Gólkirály: Horváth Krisztián 7. oszt.
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MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG
Ideje és helyszíne: 2011. március 22. Kadarkút
Iskolánkból 3 korcsoportból indultak sportolóink és minden korcsoportban szép eredményeket értek el
egyénileg is és csapatban is.
A II. korcsoport lánycsapata bronzérmet szerzett, egyénileg Hortobágyi Laura szerepelt a legjobban, 5.
helyezést ért el.
A III. korcsoportban a fiúk aranyérmesek lettek, a legjobban teljesített egyénileg Csóri Adrián, aki a legjobb,
tehát az első helyet szerezte meg.
A IV. korcsoportban mind a fiúk, mind a lányok csoportban ezüstérmet szereztek. Egyénileg a legjobban
Németh Benjamin és Varga Alexandra teljesített, mindketten 3. helyezést értek el.

Értesítjük a leendő első osztályosok szüleit, hogy iskolánkban a beiratkozás április 13-án és 14-én lesz.
A szülőknek nyílt napot tartottunk 2 alkalommal is, ahol megismerhették iskolánkat, a kicsik
osztályfőnökeit, a tanítókat, és iskolai órán is részt vehettek. Jó volt látni az érdeklődést a szülők arcán, és
köszönjük, hogy olyan sokan eljöttek iskolánkba. Bízunk abban, hogy mindnyájan pozitív élményekkel
tértek haza.

Iskolavezetőség

A KAPOSFŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÚSVÉTI ALKALMAI
(Jó idő esetén a templomban, hideg idő esetén a gyülekezeti teremben)

Április 17, vasárnap, 11 óra: virágvasárnapi istentisztelet
Április 22: nagypéntek, 18 óra: istentisztelet passióolvasással
Április 24: húsvét első napja, fél 12: úrvacsorás istentisztelet az
énekkar szolgálatával
Április 25: húsvét második napja, 11 óra: ünnep másodnapi
istentisztelet

Véradás a Kultúrházban!
2011. május 30-án, hétfőn 12 órától 16.30 óráig VÉRADÁS lesz a Kultúrházban.
„A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy
számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.”
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Borszemle 2011

T

izenegyedik alkalommal rendezte meg a már hagyományosnak mondható Kaposfői Borszemlét a
Hagyományőrző Egyesület a Tűzoltó Egyesület segítségével. Az első ilyen jellegű rendezvényre
1999-ben került sor, azóta – 2007 és 2010 kivételével – minden évben lehetőséget biztosítunk a
kaposfői borok szemléjére.
Szándékosan borszemlét, nem borversenyt rendezünk. Nem a borok versenyeztetése a legfőbb cél, mi a
kaposfői és környékbeli gazdáknak szeretnénk lehetőséget adni, hogy évente egyszer, fehér asztal mellett
megbeszélhessék a szőlőműveléssel, borkészítéssel kapcsolatos gondjaikat, tapasztalataikat.
A hozott bormintákat neves, hozzáértő szakemberek vizsgálják. Minden borról rövid értékelést adnak a
gazdák okulására. Minden évben előadást hallhatnak a résztvevők a szőlőművelésről, a borok kezeléséről.
Idén, Hargitai Csaba a szőlő növényvédelméről, a tavalyi év tapasztalatairól beszélt a gazdáknak.
A tavalyi év nem kedvezett a bortermelőknek, különböző betegségek tizedelték a termést, a borok minősége
is elmaradt az átlagostól. Talán ez is közrejátszott abban, hogy viszonylag kevés, összesen 24 borminta
érkezett idén az átlagos 30-35 helyett.
A zsűri a borszemle legjobb kaposfői fehérbora kitüntetést Bőhm János vegyes, a legjobb vörösbor
minősítést Péterfi Zoltán 2009-es Cabernet Sauvigon borának ítélte. (Zárójelben meg kell jegyezni, hogy
a 2010-es vörösborok között Torma János Blauburgere lett a legjobb.)
A legjobb fehér és vörösborok hagyományosan az önkormányzat és a rendezők – Hagyományőrző és a
Tűzoltó egyesületek – különdíját kapta.
A Horgászegyesület különdíját Péterfi Zoltán, a Kaposfőért Egyesületét Torma János, a Gazdabolt
felajánlását Zóka Zoltán a Polgárőrség, a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Sportegyesület Különdíját
Bőhm János kapta. Kapos-Gépész Kft (Szalai József) Urbán László, a Kaposmező Kft. Benedek László, a
Vadásztársaság, Hencz József borának adott át különdíjat.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani a különdíjak felajánlóinak és mindazoknak, akik
segítségükkel, részvételükkel támogatták ezt a rendezvényt!
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A Katolikus Egyház Nagyheti
és Húsvéti ünnepi miserendje
Nagycsütörtök: 19 órakor Szentmise az Utolsó vacsora
emlékére, utána a fiatalok vezetésével virrasztás

Nagypéntek: du. 15 órakor Nagypénteki szertartás
Jézus szenvedésének emlékezetére
Az énekkar a Passiót énekli.

Nagyszombat: 19 órakor kezdődik a Nagyszombati szertartás tűzszenteléssel, majd Jézus
Feltámadási szentmiséje.

Húsvét vasárnap: reggel ½ 9 órakor Ételszentelés
½ 12 órakor Ünnepi Húsvéti szentmise

Húsvét hétfő: ½ 12 órakor ünnepi szentmise
Áldott Húsvéti ünnepeket kíván a Római Katolikus Egyházközség
és Somos László plébános!

Rovásírás tábla avatás
2011. május 21-én, szombaton a III. Ifjúsági és
Kulturális Fesztivál megnyitó ünnepségének keretén
belül kerül megrendezésre falunk névtáblájának rovásírásos táblájának felszentelése.
Ünnepi beszédet mond: Szegedi Csanád Európai parlamenti képviselő.
A rovásírás története jóval a honfoglalás előtt kezdődött, és helyenként még néhány száz éve is
használták. Manapság viszont igen kevesen ismerik, pedig szimbolikája által a magyarság
megmaradásának egyik eszköze és jelképe is lehet.
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Húsvétkor természetes a vendégjárás,
ilyenkor jól jön pár igazán ünnepi ,
mennyei vendégváró finomság receptje!
Joghurtos süti
6 tojást, 2 pohár joghurtot, 2 joghurtos pohár
cukrot, jól kikeverünk,
majd hozzáadunk 1 joghurtos pohár étolajat,
3-4 joghurtos pohár lisztet /a tojás nagyságától
függően, hogy könnyen önthető legyen/,
1 cs. sütőport.
A tetejére gyümölcsöt szórunk, közepes méretű tepsiben sütjük.
Előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük.

Csokis süti
20 dkg puha vajat, 1 bögre cukorral, 3 tojással,
1 cs. vaníliás cukorral, 3 evőkanál kakaóporral
kikeverünk, majd hozzáadunk 2 bögre lisztet,
1 teáskanál sütőport, 1 bögre tejet.
Előmelegített sütőben, közepes tepsiben, 30 percig sütjük.

Lajcsi szelet
2 evőkanál kakaóport, 2 evőkanál mézet, 20dkg porcukrot, 5dkg
margarint, 2 egész tojást, 2 mokkáskanál szódabikarbónát , az
egészet gőz felett 5 percig keverjük, majd 40 dkg lisztet adunk
hozzá.
Tepsi hátán 3 lapot sütünk belőle.
Krém: 3 dl tejben felfőzünk 1 puncs pudingport illetve ugyanígy 1
vanília pudingport.
1Ráma margarint 20dkg porcukorral habosra keverünk, elfelezzük
és a kihűlt pudingokhoz keverjük.
Az alsó lapra puncsos krémet kenjük, majd a középső lapot
rárakjuk, arra jön a vaníliás krém, felső lap, és a tetejére csokimázat
teszünk.
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Lambada szelet
6-7 tojásból piskótát sütünk.
Első krém:
1l tej, 9 evőkanál búzadara
9 evőkanál cukor
Ezt felfőzzük, ha kihűl, 1 Ráma margarint hozzákeverünk.
Második krém:1l Fanta üditő, 6 kanál cukor
3 cs. vaníliás pudingport összefőzünk.
A piskótára először rákenjük a daráskrémet, majd a Fantás krémet.
Tetejére sűrűn rumba áztatott Albert kekszet rakunk és csokimázzal
leöntjük.

Mézes krémes
Tészta: 70dkg liszt, 24 dkg porcukor, 2 egész tojás, 10 dkg Ráma,
20 dkg olvasztott méz, 2 dkg fahéj,
2 dkg szódabikarbóna, 1 kávéskanál mézesfűszerkeverék
/ha szükséges kevés tejföl/
Összegyúrjuk a hozzávalókat, 4 felé osztjuk, tepsi hátán 4 lapot sütünk.
Krém: 25 dkg Ráma, 20 dkg porcukor, 2 cs. vaníliáscukor
Habosra keverjük.
1,2 l tejet 7 púpos evőkanál liszttel sűrűre főzzük.
Ha kihűlt, a két krémet összekeverjük.
Két lapot krémmel, a középső lapot baracklekvárral kenjük meg .
Tetejére Party totrabevonóval csokimázat teszünk.

Sajtos-tejszínes pulykamell
1 kg pulykamell filét vékonyan felszeleteljük,
enyhén kiklopfoljuk, majd 1 éjszakára fokhagymás tejbe áztatjuk.
Gáztepsit vastagon kikenünk vajjal, vagy olajjal,
reszelt sajttal vastagon megszórjuk.
A pulykaszeleteket papírtörlővel leszárogatjuk, lisztbe, tojásba
forgatjuk.
Egymás mellé rakjuk a reszelt sajtra, majd vastagon megszórjuk reszelt
sajttal és ½ l főzőtejszínnel leöntjük.
Előmelegített sütőben pirosra sütjük.

Jó étvágyat kívánunk !
/ Köszönjük a recepteket Bauman Józsefnének és Maurer Józsefnének!/
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Helyi asztalitenisz életről
Április 2-án megrendezésre került a kaposfői amatőr asztalitenisz verseny.
Szerény számú nevezők mellett, az alábbi rangsor alakult ki:
1.
2.
3.
4.

helyezett: Sóvári János – serleg- éremjutalom
helyezett: Landi Erzsébet – éremjutalom
helyezett: Varga Tibor-éremjutalom
helyezett: Sztányi Tibor

Sajnálatos, hogy az ifjúság teljes érdektelenséget mutatott- a virtuális világ vonzóbb- pedig szívesen
foglalkoztunk volna az utánpótlás neveléssel.
A kaposfői félprofi /Kaposvár városi bajnokságban szereplő/ csapatunk az elmúlt évek gyenge és közepes
szereplése után már a dobogót ostromolja, amire reális esélyünk is mutatkozik.
Az őszi szereplésünkbe apróbb sérülések, betegségek, rossz forma időzítés szólt bele, de tavasszal már
szárnyalunk és csak az állandó első helyezettől kaptunk ki, ott is szoros küzdelemben.
Rendszeres edzésmunkával, profi edzővel és lelkesedéssel sikerült eljutnunk odáig, hogy senki sem vesz
már bennünket félvállról, az összes ellenfelünk a legerősebb csapatával küzd a győzelemért!
Alakulófélben van egy Kaposfő II. team is, reményeink szerint ősztől kezdhetnek ők is a bajnokságban.
A fiatalokat arra bíztatnánk, vegyenek példát erről a kis csapatunkról, sportszeretetből, kitartásból,
küzdőszellemből.
Jobban járnának, ha az internet mellől felállva, mozgás mellett is jól éreznék magukat!
A ping-pong tipikusan olyan sport, amit később is el lehet kezdeni és szinte egész életen át lehet játszani.
Egy röpke, de tanulságos idézettel zárnánk irományunkat:

„Sportolóként rájöttem, hogy a küzdés a legcsodálatosabb, amelyet csak el tudok
képzelni.
Ez a dolog arra késztet nap mint nap, hogy van feljebb, hogy van miért élni, hogy van
az életnek értelme.”
HAJRÁ KAPOSFŐ!
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Óvodai beiratkozás
2011. április 13-án (szerda)
délelőtt 8.00-tól 11.00-óráig,
április 14-én (csütörtök)
13.00-tól 16.00 -óráig
várjuk a
KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA
iránt érdeklődő Szülőket, gyermekeket.
Szükség lesz a gyermek : egészségügyi kiskönyvére,
TAJ számára,
szülő személyi igazolványára.
Kérjük, hogy a beiratkozás időpontját vegyék figyelembe, mert utólagos beiratkozást nem
tudunk elfogadni.
Kérjük, a beiratkozás időpontjáig beszéljék meg, hogy gyermekük számára
igényelnek - e német nemzetiségi nevelést.
Szabó Jánosné
óvodavezető

Ruhabörze a Kultúrházban!
2011.május 7-én, szombaton de. 9 órától 12 óráig RUHABÖRZÉT
tartunk a Kultúrházban, melyre várjuk azok jelentkezését, akik jó
állapotban levő felnőtt-és gyermekruhát kívánnak árulni.
Árulni csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges!
Érdeklődni: a Kultúrházban és a következő telefonszámon lehet: 06-30/620-9536

A Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Kultúrház közös szervezésében
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Vendégünk a Pécsi Gospel
Kórus!
2011. április 16-án, szombat este 18
órától 19 óráig a Pécsi Gospel kórus
ad koncertet a Kultúrházban,
amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Kaposfőért Egyesület

Hírek, információk!
Új védőnőnkről!
Községünk védőnője, Ördög Gyöngyi, szülési szabadságra
megy, melynek időtartama alatt Fürnstein Katalin
helyettesíti.
A tanácsadások időpontja és elérhetősége /e-mail, tel./
változatlan marad!
Jó munkát kívánunk az új védőnőnek!

Néptáncpróbák
A Kaposfői Hagyományőrző Egyesület tánccsoportjának próbái április 1-én
elkezdődtek.
Április végéig várjuk minden néptáncot szerető régi és új tag jelentkezését.
A próbákat a Kultúrházban tartjuk minden pénteken 17.30-tól 19 óráig.
Figyelem! A nagyhéten, április 22-én nem lesz próba!
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III. Ifjúsági és Kulturális Fesztivál
A falunap időpontja 2011. május 21-én lesz!
Az rendezvény esti fellépője Wolf Katalin énekesnő!

Tur De Flance turkáló
2011. április 15-én, pénteken 8-12 óráig
ismét minőségi bálás ruhák vására a Kultúrházban!

KÖNYVTÁRI HÍREK
A könyvtárba új könyvek érkeztek!
Regények:
-Vicki Myron: Dewey: A könyvtár macskája
-Iris Johansen: Ne bízz senkiben!
-Dean R. Koontz: Amnézia
-Patrick Lynch: Omega kísérlet
- Victoria Holt: Plantagenet prelűd
-Mario Puzo: Mamma Lucia
-Sarah Dunant: A kurtizán és a törpe
-Milan Kundera: Búcsúkeringő
-Samantha James: Gyöngéd vágyak
-Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
-Katona József: Bánk bán (dráma)
-Lázár Ervin: Hét szeretőm (novellák)
-John Grisham: A halott üzlettárs (krimi)
Ifjúsági regények:
-Loredana Frescura: A világ a te szemeddel
-Christine Nöstlinger: A cseregyerek
-Rick Riordan: A csontlabirintus
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Gyermekkönyvek:
-Kis Éva: T aláljuk ki együtt (találós kérdések)
-Zdenek Miler: A kisvakond és a nyuszi
-Zdenek Miler: A kisvakond nadrágja
-José Tola: A csillagászat atlasza
- Bartos Erika: Hanna utazásai
-Barcy- Somogyi: Magyar huszárok
- Móra Ferenc: Zengő ABC
Egyéb:
-Balogh Anita: Egyél kicsim! (egészséges ételek gyermekeknek)
-Kóka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem sodrában (életinterjú)
-Frieder Saurer: Szárazföldi madarak
-Mihók Sándor: Lófajták
-Bártfai Barnabás: A számítógép használata és a fájlkezelés
-Bártfai Barnabás: Prezentáció és grafika
-Bártfai Barnabás: Információ és kommunikáció
-Bártfai Barnabás: Táblázatkezelés
-Horst Stahl: Szobabonsai törpefák az ablakpárkányon
-Dobrai Zsolt: Horgászmódszerek állóvízen
-Stevie Henderson: Kerti bútorok (barkácsolás)
-Lenkei Gábor:
Egészségre ártalmas! avagy cenzúrázott egészség Magyarországon
(közegészségügy)
-Robert O. Young: PH csoda a cukorbetegségre (táplálkozástudomány)
-Mineko Iwasaki: A gésák gésája
-Berkes Erzébet: 7*7 híres mai magyar regény (regények-tömörítvények)
-Tone Finnanger: Kreatív ötlettár, barátságos otthon (díszítőmunka)
-Iparraguirre de las Casas: Üvegfestés- tavaszi minták
-Az emberi test (orvostudomány)
-Drogokról: Tudni lehet, érdemes, kell!
-Jelek, szimbólumok (jelképek)
- Magyarország száz csodája (földrajztudomány)
- Didier Schmitt: Bútorozd be a kunyhódat! (barkácsolás)

Januártól az alábbi folyóiratok olvashatóak a könyvtárban:
Nők Lapja, Praktika, Kiskegyed Konyhája, Story Magazin, Természetgyógyász Magazin,
Dörmögő Dömötör, PC World

Szeretettel várunk minden Kedves Olvasót!

Áldott
Húsvéti
mindenkinek!
24

ünnepeket

kívánunk

