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Tisztelt Kaposfői Polgárok, kedves Barátaim!
Eltelt egy újabb esztendő. Az idei év jelentős változásokat hoz településünk
életében. S ezzel elsősorban a falu, a település környezetének megújulását,
intézményei működésének biztonságát, települési programok megvalósítását élhetjük
meg.
Az elmúlt évek előkészítő, sokszor a lakosság, az Önök számára láthatatlan
tevékenységek gyümölcse beérni látszik.
A 2008-2009. években összesen 29 db pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk,
1.929.342.490 Ft támogatási összeg értékben.
Ezekből eddig kivitelezésre, megvalósulásra került, illetve kivitelezési szakaszban van
18 db, 162.005.274 Ft támogatási összeg értékben.
Bírálati szakaszban található 8 db projektünk, 1.121.395.816 Ft összértékben.
A 2008-ban elkezdődött faluközpont felújítás az idei évben teljesedhet ki. 2008.-ban
elkészült a Dózsa Gy. utca északi oldalának út és járda szakasza, tavaly állami
nagyberuházás keretében felújításra került a 61. számú főút, s ennek keretében igényes
parkolósávval gazdagodott a központunk.
A tavaly év végi, elengedhetetlen közbeszerzési eljárások során kiválasztott
kivitelezőkkel, az idei tavasz során három beruházás kerül megépítésre, melyek
szorosan kapcsolódnak egymáshoz:
Az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyes
intézkedése, Falumegújítás és Fejlesztés
keretében teljesen átalakul, megszépül
településünk központja.
Hamarosan átadjuk a kivitelezőknek
Kossuth L. és a Dózsa Gy. utca
kereszteződését a
Dózsa Gy utca teljes déli oldalával egyetemben. E fejlesztés révén a Kossuth L.
utcához hasonlóan a Dózsa Gy utca mindkét
oldalán burkolt parkolósáv kerül kialakításra,
pihenőpadokkal, növényzettel. A kivitelezési
munkák során várhatóan forgalom korlátozásokra,
zaj és por terhelésre kerül sor, ami átmeneti
kellemetlenségeket okoz Önöknek.
Ezért kérem Önöket, hogy az eredmény érdekében türelemmel várjuk ki a munkálatok
befejezését, mely a szerződések alapján nem haladják meg június 30.-át.
Az idei esztendőben ezidáig már három pályázatot nyújtottunk be, s újabb három két
fordulós pályázat van előkészítés alatt a második fordulóra történő beadásra.
A fentiekben azon előkészítő munkából adtam ízelítőt, mely révén Kaposfő az élhető,
szerethető településünk megújul.
Kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget és türelmet a céljaink eléréséhez.
tisztelettel:Sztányi Tibor
polgármester
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Tisztelt Kaposfői Polgárok!
Harmincnyolc pályázat érkezett a Zselici Lámpások
Vidékfejlesztési Egyesület területéről az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program negyedik
tengelyes célterületeire, ebből 27 darab a
Rendezvények, Rendezvénysorozatok szervezése
jogcím kategóriájába tartozik és összesen 43.392.282
Ft támogatást igénylő összeg gyűlt össze. A
Kulturális értékek megőrzése, kulturális, kézműves
hagyományok, népi kismesterségek ápolása jogcím 9
pályázó fantáziáját mozgatta meg, a kért támogatás
együttesen 11.035.288 Ft. Az Információs adatbanki
rendszer létrehozása és kezelése jogcímhez 2 darab
pályázat érkezett be, a kért összeg 13.520.634 Ft. A
pályázatok hiánypótlási eljárás alatt vannak.
A harmadik tengely másodszori megnyitásánál a
Zselic Lámpások HACS területén mind a négy

jogcímre lehetett pályázni, összesen ötvenhárom
pályázatot nyújtottak be.
A Falumegújítás és fejlesztés jogcímre 13 pályázat
érkezett, 122.435.473 Ft támogatást igényeltek. A
Vidéki örökség megőrzése jogcímre 15 pályázat,
összesen 130.416.006 Ft összegben.
A mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére 12 pályázat, 74.344.286 Ft támogatást
kérelmeztek.
A
Turisztikai
tevékenységek
ösztönzése jogcímre 13 pályázat érkezett, itt
összesítve 88.279.489 Ft támogatást szeretnének a
pályázók. Az együttes támogatás igénye 415 475
254 Ft.
A beérkezett támogatási kérelmek feldolgozás alatt
vannak.
Sztányi Tibor
polgármester

************************************************************************************

Szelektív hulladékgyűjtés
Településünkön jelenleg a KVG Zrt-vel kötött szerződés alapján 3 db szelektív
hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére nyílt lehetőségünk.
A konténereket a Petőfi utcai játszótéren, a Reál élelmiszer üzlettel szemben,
valamint a faluközpontban a Kultúrház előtti parkolóban helyeztük el.
A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett 3 db konténerben 3 féle hulladék
elkülönített gyűjtésére nyílt lehetőség.

A zöld színű konténer az üveg hulladék, a színes és fehér boros, sörös, pezsgős, röviditalos



palackok mellett a befőttes üvegek fogadására alkalmas
 ne tegyük bele az izzó, a fénycső, tükör, ablaküveg, drótüveg, veszélyes anyagokat tartalmazó
(pl. gyógyszeres, vegyszeres) üveg hulladékokat

A kék színű konténer a papírhulladék fogadására alkalmas
 ne dobjuk bele az indigós papírt, a szennyezett karton, papír és csomagolóanyagokat, üdítős és tejes
dobozokat, ragasztószalagokat.

A sárga konténer a műanyag hulladék fogadására alkalmas, elsősorban a PET palackok, üdítős,
ásványvizes, egyéb nem veszélyes anyagot tartalmazó palackok. A palackokat összelapítva a
zárókupakkal együtt dobjuk be a konténerbe.
 ne dobjuk bele a kozmetikai, tisztító és mosószeres, vegyszeres, tejfölös, joghurtos flakonokat és
dobozokat.

Használt elem és telefon akku gyűjtő konténer már a községi könyvtárban is megtalálható!
Kíméljük környezetünket azáltal, hogy az újra felhasználható hulladékainkat nem a kukába, s így a lerakó
helyekre, hanem a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe helyezzük el.
A tapasztalatok, s az Önök visszajelzései alapján ezen szolgáltatás további fejlesztésére is van lehetőség.
Sztányi Tibor
polgármester
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Biztonságunk érdekében!
 Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy "soha",semmilyen trükkel
ne engedjünk be portánkra idegeneket! Semmilyen kérdésre ne
válaszoljunk!
 Közeledik a húsvéti ünnep. Vásárláskor nagyon vigyázzunk! Egy
pillanatra se hagyjuk értékeinket (pénztárcát, táskát, stb.) figyelem nélkül!
 Figyeljük szomszédaink portáját is, és ha valami gyanúsat észlelünk
jelezzük!
 Kerti munkák végzése esetén mindig zárjuk az épületek ajtaját.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
adószáma:18784237-1-14
Kellemes és Biztonságos Húsvéti
Ünnepeket Kívánunk!
Kaposfői Polgárőr Egyesület
elnökség

Kérjük, ha lehetséges adójuk 1%-át ajánlják fel biztonságuk érdekében.

************************************************************
VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK!
Tisztelt Választópolgár!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik
képviseljenek bennünket az Országgyűlésben.
2010. április 11-én kerül sor az országgyűlési képviselő választásra – I. fordulójára – 2010. április 25-én pedig a II.
fordulóra.
Tudnivalók a szavazás helyéről:
Ön a lakóhelye szerint kijelölt és a kiküldött értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában
akadályozva van, úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a
szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát a szavazás napján – írásban – a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
Hogyan szavazhat, ha lakóhelyet változtat a két választási forduló között?
Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új,
hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra
szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt
szavazóhelyiséget.
Szavazni csak személyesen, az alábbi érvényes igazolvány/ok/ bemutatásával lehet:
- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély.
Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és
lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell
igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollalt írt két, egymást metsző
vonallal lehet /+ vagy x/. A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a
lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes
oldalt.
Kérjük, éljen választójogával!

Tanits Tibor

Helyi Választási Iroda vezetője
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Újraindult a Foltvarró klub
A Foltvarró klub rövid története:
Először 1999-ben jöttünk össze, a Kultúrházban, melyen még az egyszerűbb dolgok
megvalósításával foglalkoztunk. 2001 májusában került megrendezésre az első kiállításunk
Kaposfőn. 2003-ban ismét Kaposfőn, a Kultúrházban nyitottunk egy újabb tárlatot. Majd a
Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában és az Együd Árpád Művelődési Központban is
bemutathattuk munkáinkat.

2008-ig csak néhány fővel működött a klub, majd ezek után nem sokkal
megszűnt, és most 2010. február 6-án azzal a szándékkal rendeztünk egy
kiállítást, hogy újraindítsuk a megszűnt klubot.
A
kiállítás
megnyitóján
fellépett
a
Nagyboldogasszony
Római
Katolikus
Gimnázium Ifjúsági Fúvószenekara. A tárlatot
a helyi Foltvarró lányok munkáiból állítottuk
össze. (www.kaposfo.hu)
A kiállítás eredményesen zárult és a klub újraéledt. A foltvarró foglalkozások
minden szombaton 17-órakor a Nyugdíjas klubban (Pártok Házában) folynak,
melyre minden régi és új tagot szeretettel várunk.
Hívjuk és várjuk az olyan érdeklődőket is, akik még igazából nem tudnak varrni, de szívesen elsajátítanák a Patchwork
fortélyait. Igyekszünk olyan dolgokat készíteni, amelyek egyaránt az ünnepekhez és a mindennapokhoz is kapcsolódnak.
Szívesen varrunk karácsonyi és húsvéti asztalterítőket, díszeket és ajándékokat, akárcsak faliképeket, táskákat, párnákat,
ágyterítőket és ezekhez hasonló tárgyakat.
A Foltvarró klub támogatásban is részesül, amelyből olyan felszereléseket vásárolunk, melyek a foltvarráshoz szükségesek,
és ezzel munkánkat könnyítik.
Reméljük felkeltettük érdeklődésüket!
Varrjuk el együtt az időt!
A Foltvarró lányok

___________________________________________
Epizódok a Német Kisebbségi Önkormányzat működéséből

Az idei évben, úgymint az előző időszakban-csendben működik önkormányzatunk. Nem annyira látványos amit teszünk, de
ott vagyunk a falu életében nap, mint nap. Elsősorban említjük a kapcsolattartást az iskolával, óvodával, valamint a civil
szervezetekkel (pl. Nyugdíjas Klub, Könyvtár).
A falu rendezvényei közül talán első az évben (időrendben) a borszemle megtartása. Több évre visszamenően jelen
vagyunk a rendezvényen. Részt veszünk a borok minősítésében és tárgyjutalomban részesítjük az általunk legjobbnak ítélt
pósteleki nedüt.
A "falunapon" külön sátorban mutatjuk meg a régi sváb szőtteseket, népviseleti bábukon a ruházatot, valamint az
eszközöket., amelyeket elődeink használtak. Meg kell említeni a Süteménysütő versenyre készített süteményeket, melyeket
együttműködésünk alapján a Nyugdíjas Klub asszonyai sütöttek, és szakavatott zsűri szerint is jó helyezést értek el. Értékes
tárgyjutalommal köszöntünk meg a munkájukat.
Figyelemmel kísérjük a Német Nemzetiségi Színház előadásait. A helyi önkormányzat polgármestere kérésünkre
rendelkezésre bocsájtotta a falu kisbuszát és eljutottunk Szekszárdra, ahol egy német nyelven előadott színdarabot néztünk
meg.
Nem zárkózunk el az egyházak támogatásától sem. Már több éve támogatjuk a református egyház által szervezett bálokat.
Tombolával és tárgyi ajándékkal járulunk hozzá a rendezvényhez.
A katolikus egyház kántora azzal a kéréssel keresett meg bennünket, hogy járuljunk hozzá egy bécsi kiránduláshoz. Nyári
időszakra való tekintettel, a diákoknak és persze a felnőtteknek is szerette volna megmutatni a Stefans-Kirchet és
schönbrunni kastélyt. Önkormányzatunk jelentős összeggel támogatta a kirándulást, és minden diák helyett megvásároltuk a
belépőjegyeket.
A németül tanuló gyerekeknek nyáron táborozási lehetőséget biztosítottunk Bólyban. A német nyelv-és kultúra
elsajátítását tettük ezzel lehetővé, átvállalva a szülők helyett a költségek nagy részét.
A kultúrházban júniusban, két hétig tartott a nyári napközis tábor, ahol nagyon sok iskoláskorú gyerek vett részt.
Felügyelet mellett játszhattak, szórakozhattak. Egyik napon "sváb" napot tartottunk, ahol ízelítőt kaptak dédszüleik
életmódjáról, főzési-sütési szokásaikról.
Meghívást kaptunk az óvodai "szüreti mulatságra" is, valamint a már hagyománnyá vált Márton-napi felvonulást is
anyagilag támogattuk.
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A karácsony közeledtével felelevenítettük a régi sváb Christ-Kindel-t(Betlehemezést), amit a nyugdíjasok parádés
előadásában Kaposmérőben is bemutattunk.
Felmerül a kérdés, hogy mindezt a támogatást miből tudtuk fedezni?
Elsősorban a Nemzeti és Etnikai Kisebbség Főosztályától kapott összegből, másrészt pályázattal igyekeztünk előteremteni
a működéshez szükséges anyagi feltételeket.
Német Kisebbségi Önkormányzat
Vezetősége
*****************************************************

KÖNYVAJÁNLÓK


Jennie Kent- Lányoknak lányokról

"Engem senki nem ért meg! Mindig csak ilyeneket hallok: Ebben a ruhában aztán el ne merj menni
itthonról! Mit jelentsenek ezek az osztályzatok? Hogyan tudsz így tanulni: ágyban fekve és azzal az
izével a füledben? Ezt hívod te zenének? Lehalkítanád végre? Megsüketülök! Még mindig telefonálsz?
Tedd már le, könyörgöm! Komolyan gondolod, hogy ez a helyes viselkedés a te korodban? Ki az a fiú?
Hány órája lógsz már a neten? Mi a fenének raktál uborkát a szemedre? Mi ez a pillantás már megint?
És ez még nem minden... Mert teljesen kikészítenek a görcsök is! Nálatok is mindennaposak ezek a
mondatok? Akkor ez bizony a te könyved!"



Dr. Bass- prof. Kibel -Elsősegélynyújtás csecsemőknek és gyerekeknek

Alapvető ismereteket tartalmaz kisgyermekes szülőknek. A könyv szerzői sokéves tapasztalattal
rendelkező gyermekgyógyászok. A könyv bepillantást nyújt a gyermeksérülések, betegségek és
vészhelyzetek hatásos kezelésébe. Ez egy színes fotókkal és magyarázó illusztrációkkal kiegészített
elsősegélynyújtó kézikönyv, melyet olvasva a szülő önmaga is segítséget nyújthat, és eldöntheti, mikor
kell orvost hívni.



Stephenie Meyer -Twilight sorozat - Alkonyat, Újhold, Napfogyatkozás

Mersz szeretni? Az életed árán is?
Forks fölött mindig felhős az ég. Bella Swan, az érzékeny, zárkózott lány afféle önkéntes
száműzetésre ítéli magát, amikor ide költözik apjához. Bella alapjáraton is mágnesként vonzza a bajt,
ezúttal azonban nem csak a "mindennapi" csetlések-botlások fenyegetik.
Hanem Ő...,Ő, akinek aranyszín szeme van, titokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltő és
biztonságot sugárzó. Ő, akit Edwardnak hívnak, mint valami ódivatú regény hősét. Ő, aki megmenti az
életét. Ő, aki mégis a legnagyobb veszélyt jelenti Bella számára. Az indián rezervátumban furcsa,
félelmetes mesék keringenek. És egy nap a legenda megelevenedik...
A szerző fenti három kötete már nálunk is kölcsönözhető.



Bosnyák Viktória - Tündérboszorkány

Jóhegyi Laci könyvmoly. Nem sztárjátékos, nem kiválóság, csak szeret olvasni. De már az első
tanítási napon bajba kerül. Ugyanis nem hoz magával olvasnivalót. Így első útja a könyvtárba vezet,
hogy valami olvasnivalót szerezzen. A könyvtárban azonban nincs senki, csak a könyvtárosnő, Morc
Aranka. A gyerekek nem nagyon járnak hozzá, ő pedig magányosan üldögél és vár. Pedig mennyi
titok és izgalom vár azokra, akik találkoznak az általános iskolában honos tündérboszorkányokkal és
más, hasonló szerzetekkel...



Brigitte Hamann– Erzsébet királyné

Brigitte Hamann, a jeles osztrák történész nem mindennapi feladatra vállalkozott, amikor e legendák
övezte királyné életsorsának hiteles bemutatását tűzte ki céljául. Könyvéből megismerhetjük ezt az
egész életében szabadságvágytól fűtött, az udvari etikett börtönében inkább csak vergődő asszonyt,
hatalmas képzeletvilágáról árulkodó költészetét, tudásszomját, s egyszersmind képet kapunk a XIX.
század második felének társasági (és társadalmi) életéről, szépségápolási és gyermeknevelési
praktikáiról, politikai mozgalmairól, a Monarchia boldog békeéveiről, valamint Erzsébetnek a magyar
kiegyezésben játszott valóban jelentős szerepéről.
A KÖNYVEK A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBÓL KÖLCSÖNÖZHETŐK !

Kaposfői Hírek

2010/1

NAPSUGÁR ÓVODA SZORGOS HÉTKÖZNAPJAI
Óvodánkban a téli hidegek ellenére sem állt meg az élet.
Sokat játszottunk a szabadban: szánkóztunk, hógolyóztunk, hóembereket és
hóvárat is építettünk.

De a hóból is megárt a
sok!
Így farsangi mulatsággal
próbáltuk meg elűzni a
telet, - kisebb- nagyobb
sikerrel.
Farsang
alkalmából egész heti
program
sorozatot
állítottunk
össze
a
gyermekek számára.
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Ezek közül a farsangi fánk sütését élvezték a legjobban,
ahogy az a képeken is látható.
A hetet egy vetélkedővel egybekötött fergeteges buli
zárta. A vetélkedőn mindenki kipróbálhatta saját
képességeit.

Mivel a farsangi mulatság nem hozta meg a kívánt
jó időt, ezért a tornaszoba adta lehetőségeket
használtuk ki, hogy a gyermekek kielégíthessék
mozgásigényüket.

Kaposfői Hírek
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Március 10-én Kaposvárra utaztunk, hogy megemlékezzünk a ’48- as forradalom hőseiről.

Községi könyvtárunkba az alábbi 37 új kötet és 38 DVD érkezett
Könyv:
















Preston-Child
Az ereklyetartó
Stephanie Meyer
Alkonyat, Újhold,
Napfogyatkozás
Charles T. Rose
Álomlabirintus,
Az utolsó völgy, Boszorkánytánc
Bosnyák Viktória
Tündérboszorkány
Brigitte Hamann
Erzsébet királyné
Nora Roberts
Szent bűnök
Ranschburg Jenő
Szülők könyve
Rácz Zsuzsa
Nesze neked Terézanyu!
Lőrincz L. László
A megfojtott viking
mocsara
Verdák sorozat
Sivatagi szélvész
Modern horgászat
A-tól Z-ig
Elsősegélynyújtás Csecsemőknek és gyerekeknek
Bartos Erika
Petikönyv
Jennie Kent
Lányokról lányoknak
Magyar Nagylexikon 1-19. kötet

DVD:
 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
 Apa csata
 SOS szerelem
 Valahol Európában
 A kisvakond és az óra
 Horton
 Egér mese
 Kalandorok
 Csocsó, avagy éljen május elseje!
 Az igazi vadon élő állatok : Táncos szafari
 Mi Micsoda sorozat: Kalózok, Az ókori Róma,
Múmiák, Bálnák és Delfinek, Dinoszauruszok

Legendák nyomában - 22 részes történelmi
DVD sorozat

2010. januártól az alábbi folyóiratok tekinthetők meg könyvtárunkban:
PC WORLD
BUCI MACI

*
*

IFJÚSÁGI MAGAZIN
SOMOGYI HÍRLAP

*
*

PRAKTIKA
KISMAMA

