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Tisztelt Kaposfői Polgárok!

A 61.számú országos főút kaposfői, belterületi szakaszán, a Kossuth L. utcában is
elkezdődtek a várva várt felújítási munkálatok.
Első lépésben az autóbusz megállók buszöbleit a hozzá kapcsolódó várószigetekkel
kezdték kialakítani. A faluközpontban a buszmegállókkal egy-időben folyik a templom
és az általános iskola előtti parkolósáv kiépítése.
A körforgalom és a temetői kanyar közti szakasz készre aszfaltozását követően a
vízelvezető árkok és a nem megfelelő bekötő hidak kiigazítása, a nemesített és
földpadka kialakítása készül el először.
A temetői kanyartól a kisasszondi leágazásig hosszabb időt vesz igénybe a felújítás,
mivel ezen a szakaszon négy áteresz teljes felbontását kell megoldani. Egyedül a REÁL
élelmiszer bolt előtti és a mellette lévő halastói árok hídja nem kerül felbontásra,
kicserélésre.
Ezeken a pontokon a munkálatok alatt csak váltott oldali félpályás közlekedésre lesz
lehetőség. A kivitelezővel történt bejárás során úgy jelöltük ki az első felbontás, a
kerülő sáv kialakításának helyét, hogy a szomszédos lakóépületeket, lakókat a lehető
legkisebb kár és zavaró hatás érje, de sajnos nem kerülhető el, hogy a környező lakók
az átlagosnál nagyobb kellemetlenségekkel szembesüljenek, ezért a kivitelezők nevében
kérjük a türelmüket, megértésüket.
A település teljes hosszában az aszfaltozást követően nemesített és földpadka kerül
kialakításra, amely együtt jár a vízelvezető árkok rendezésével is, Az úttest két rétegben
11 cm aszfaltborítást kap. A magasságnövekedés magával hozza, hogy a telekbejárók,
hidak is a kívánalmaknak, használhatóságnak megfelelően kiigazításra kerülnek.
A fentiek alapján láthatjuk, hogy nagy munkálatok kezdődtek el a településünkön,
amelyek ismerve a főút óriási forgalmát komoly közlekedési fennakadásokat fognak
okozni a mindennapi életünkben, Ezért kérem a kivitelezők nevében is az Önök
megértését, türelmét, annak reményében, hogy teljesen megújul, megszépül
településünk főutcája.
tisztelettel:
Sztányi Tibor
polgármester

Hulladék szállítás!
A KVG ZRt-vel történt idei szerződés alapján a
korábbi évekhez hasonlóan heti rendszerességgel
történik a háztartási hulladék elszállítása.
Ez évtől új elemekkel bővül a szolgáltatás. Az évi
egyszeri lomtalanítás kiegészül négy alkalommal,
tavasszal egy és ősszel három (szeptember, október,
november)
havonként
egy
zöld
hulladék
elszállításával.
Új szolgáltatás lesz ez év tavaszától a szelektív hulladék gyűjtés és elszállítás
bevezetése, mely hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésével kerül megoldásra. Jelenleg a
szigetek
helyének,
elhelyezésének
kijelölése
folyik.
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Közösségi autóbusz!

Az IVECO típusú 22 személyes autóbuszt Önkormányzatunk február 14.én
ünnepélyes keretek között vette át Kadarkúton.
Az autóbusz február 16.-a óta napi rendszerességgel ellátja az általános iskola és az
óvoda szállítási igényeit.
Napi két alkalommal (reggel és délután) bejárja a Kaposfő-Gige-csököly-JákóKaposfő útvonalat, a gyermekeket iskolába, illetve haza szállítja. Március hónapban
beindítottuk a településen belül, a külterületről (Ady E. utca) az alsós tanulók és az
óvodások intézménybe és haza szállítását.
Heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön az iskolai tanulók úszásoktatásra történő
szállítását is mi végezzük.
A tanulmányi versenyek, sport és kulturális rendezvényekre, osztály-kirándulásokra
is a saját járművet vehetik igénybe a tanulók.
Az általános iskola, óvoda és a civil szervezeteken túl a település lakóinak,
közösségeinek a szállítási igényeit is ki tudjuk szolgálni, természetesen az oktatási
intézmény igényei kielégítése után.

LEADER Közhasznú Egyesület és a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési
Egyesület Konferenciájáról
A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület és a Zselici Lámpások
Vidékfejlesztési Egyesület március 25.-ei közös konferenciáján a Ropolyi
Vadászházban az alábbi előadások, tájékoztatók hangoztak el.
A konferenciát megnyitotta, illetve levezette: Nyitrai István - Bőszénfa község
polgármestere, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület alelnöke.
Dr. Tarrné Dr. Törzsök Piroska a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Somogy megyei Igazgatója a Kadarkúti-Nagybajomi és a Kaposvári Kistérségek
munkaerő piaci helyzetének értékelését követően, a munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítéséhez
kapcsolódó kedvezményekről, és a START kártyákhoz kapcsolódó lehetőségekről adott tájékoztatást.
Thurzó Ágnes a Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatását követően a kamarai
szolgáltatásokról és az országosan egyedülálló vissza nem térítendő támogatási lehetőségeiről tájékoztatta a szép
számú érdeklődőt.
Dr Fekete János a vállalkozóvá válás, vállalkozás indítás feltételeiről adott tájékoztatást.
Várvizi Ildikó a Nagybajom és Környéke Takarékszövet, az ÚMVP programokhoz (III. és IV. tengelyes) csatlakozó
finanszírozási lehetőségeiről adott teljes körű tájékoztatást.
Bese Ferenc a Stratégiai Kutató Intézet munkatársa azokat az új típusú, illetve újra felfedezett energetikai
megoldásokat ismertette, amelyek a vidéki lakosság esetében a megújuló energiák mind nagyobb arányú használatát
segítené elő.
Nagy György a kaposvári Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról adott teljes
körű tájékoztatást.
Kővári Péter a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete részéről az ÚMVP III. tengelyes
benyújtott pályázatairól, a pályázatokkal kapcsolatos általános tapasztalatokról, a várható IV. tengelyes pályázatok
várható megjelenési idejéről nyújtott tájékoztatót.
______________________________________________________________________________________________
FELHÍVÁS!
Értesítés
A Kaposfő Info helyi információs
kábelcsatorna a korábbi helyéhez képest
egy sávval lejjebb (S5 – 133,25 MHz)
került kiosztásra.
Kérjük a televíziókat hangolják át!
__________________________________
Gazdálkodók Figyelem!
A 2009. évi földalapú támogatáshoz a
borítékok átvehetők!
Falugazdász

Értesítem a lakosságot, hogy az
„Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása”
a következő időpontokban lesz Kaposfőn:
2009. április 7-én (kedd) Önkormányzat udvara 8-9 óráig
2009. április 10-én (péntek) Kossuth u. 2. sz. előtt 16-17 óráig
2009. április 9-én (csütörtök) Bödő-ház udvara 16-17.30 óráig
Az oltás díja 3.000,- Ft/db,
háznál oltás (csak nagyon indokolt esetben) 3500/db.
Kőrösi Dénes állatorvos
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Könyvajánlók
A könyvek a Könyvtárból kölcsönözhetőek
Albert Györgyi – Miért pont ők?- A férfiak fogságában
Miért megyünk bele mi, nők, egy számunkra megalázó kapcsolatba? És miért maradunk benne? Mi
ad erőt ahhoz, hogy végül – akár életünk kockáztatásával is – kiszálljunk belőle? Miért veszítjük el
a tartásunkat, tiporjuk sárba az önbecsülésünket arra érdemtelen egy, két, akárhány férfiért? „Ez az
új könyv a párkapcsolataim története, de nem Albert Györgyi szennyesének kiteregetése. Sokkal
inkább egy 43 éves nő élete s életének tapasztalatai a férfiakhoz fűződő, a férfiakkal egykor
folytatott kapcsolatain keresztül.”

Moldova György – Ha az Isten hátranézne…1-2.
Moldova György az Ormánságról írt kétkötetes riportkönyvében olyan súlyos, országos gondról
kérdezi az embereket, mint a munkanélküliség. Egyre több kisfaluban a cigányság kerül többségre,
ez sokszor drámai feszültséget gerjeszt a magyar és a cigány lakosság között. Gyors cselekvésre
van szükség, a dráma talán ma még elkerülhető!
 N.B. Grece – High School Musical 3.- Végzősök
Ebben a rajongók számára nélkülözhetetlen regényben 8 színes oldalt találtok a régen várt HSM 3
mozifilm jeleneteivel. A történet a végzős Troyról, Gabrielláról és barátaikról szól. Most, hogy a
giminek vége és mind más-más egyetemre készülnek, vajon valóban el is szakadnak egymástól? A
Vadmacskák egy musicalt állítanak színpadra, melyben elmesélik a ballagással és a jövővel
kapcsolatos félelmeiket, reményeiket, tapasztalataikat.

Henry James – A galamb szárnyai
Kate anyja halála után nagynénje pártfogása alá kerül, aki a lány szépségét és intelligenciáját egy
anyagi és társadalmi felemelkedést biztosító házasságban kívánja kamatoztatni. Ám Kate súlyos
titkot hordoz magában: szerelmes egy egyszerű újságíróba, Merton Densherbe.

Görög Ibolya – Protokoll az életem
A "hivatalos kapcsolattartás" egyik legismertebb hazai szakembere, Görög Ibolya, tizenhárom évet
töltött a legfelsőbb államigazgatási protokoll szervezésével, ismereteit és tapasztalatait foglalta össze
ebben az írásában. Munkája nem tankönyv, inkább egy alaposan rendszerezett memoár (ettől válik
oldottá). Végig vezet a tegezés, magázás, megszólítás; köszönés, bemutatkozás; vendég és házigazda
találkozása; biológiai megnyilvánulások és kezelésük; dohányzás útvesztői között. Rámutat magán és
hivatalos viselkedéskultúra különbségeire is, és még számos érdekességet fedezhetünk fel a kötetben.

Érettségi feladatsorok
A sorozat kötetei a kétszintű érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és
középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A kötetek tartalmazzák a
2005 és 2007 között kiadott és megírt összes érettségi feladatsort, illetve az azokhoz kiadott
megoldási útmutatót. Gyakorló, az érettségi rendszerét és követelményeit pontosan ismerő
középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze és ellenőrizték a megoldó kulcsok magyarázatát
angol nyelvből, földrajzból, biológiából, informatikából, magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, német nyelvből és történelemből. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és
ellenőrzéshez, iskolai vagy otthoni felkészüléshez egyaránt.
*********************************************************************

A romakultúra zenei és tánckincse őrzése, továbbadása
2009.04.04.-én szombaton 10 órakor a kaposfői sportcsarnokban Roma Ki Mit Tud veszi kezdetét.
E napon az elődöntő, majd 25.-én a döntő alkalmával a versenyzők több kategóriában megmutathatják mit tudnak és
felvehetik a versenyt a jobbnál jobb versenytársakkal.
Úgy gondolom ez egy kitűnő alkalom a hagyományőrzés ápolása mellett, arra hogy lehetőség nyíljon az igazán
tehetséges embereket megtalálni, jutalmazni és útjukat tovább segíteni.
Mindemellett nem csak a cigány nyelv és a művészet őrzése, hanem az értékek továbbadása is fontos.
E program a Somogy Megyei Minoritas Egyesületnek köszönhető, melyet a dél dunántúli régiók kijelölt településein
rendez meg Baranya, Tolna és Somogy megyében.
Remélem a Ki Mit Tud mindenki számára tetszeni fog. Talán a jővőre nézve hagyományt is lehetne teremteni ennek
megrendezéséből.
Bogdán Imre CKÖ elnök
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Érezd jól magad és fejleszd gyermekedet!
(Gondolataim a Süni játszóról…)
Béres Erika vagyok: néhány hónapja vezetem Kaposfőn a Süni játszót, ami egy mozgásos, énekes, bábos, interaktív
foglalkozás.(Részletesebben rólam: www.manomuzeum.smmi.hu honlapon.)
Miért fontos, hogy gyermekeid fejlesztésével ne várd meg az óvodát?
A modern agyfiziológiai kutatások eredményei, és a gyerekpszichológia bebizonyította, hogy a gyermek észbeli
fejlettségének kulcsát az élet első három évének tapasztalatai adják, hiszen ez az agysejtek kialakulásának az
időszaka… Megdöbbentő, de ez az időszak, amikor az idegsejtek közötti kapcsolatok a legaktívabban fejlődnek: a 7080%!!
Kodály Zoltán szerint pedig, a gyermek zenei nevelése a születése előtt megkezdődik… Igen, a magzat hallása már 16
hetes korától működik! Ettől az időtől kezdve felelősek vagyunk a gyermekünk zenei neveléséért is!
Mit hall és érez a gyermeked az anyaméhben? 1. Hallja az édesanyja szívdobogását. 2. az édesanyja hangját 3. a
környezetének a hangjait. 4. Érzi édesanyja mozgását. Abban bizonyára egyetértünk, hogy a gyermek zenei ízlésének
formálása a szülő feladata: hiszen amit mi hallgatunk, azt fogja hallgatni ő is, amit mi nem hallgatunk meg, azt ő sem
fogja megismerni. De csak komolyzene hallgatása jelenti a megfelelő zenehallgatást? NEM! Hajlamosak vagyunk
megfeledkezni arról, hogy rendelkezünk a saját énekhangunkkal! Tudom, sokakat meggyőztek már róla: inkább csak a
fürdőkádban énekeljen. De ne feledd, a legfontosabb zenei élmény a gyermek számára, ha az édesanyja énekel!
De mit is énekelj gyermekednek? Hisz talán már alig emlékszel dalokra, mondókákra… Ebben segít neked a Süni
játszó! Olyan dalokat, mondókákat, verseket tanulhatsz a foglalkozás ideje alatt, amivel gyermekedet fejlesztheted,
megnyugtathatod, megnevettetheted, stb. Dalokat tanítok a kézmosáshoz, fürdetéshez, masszírozáshoz, evéshez…
A foglalkozás alatt több agyi terület kerül ingerületi állapotba: dolgozik a rövid távú memória, a szándékos figyelem,
az érzelmi funkciók és a mozgásos (motoros) területek egyaránt. Ezeknek a területeknek az együttes munkája,
fejlesztése során fejlődik a beszédképesség. Tehát, akármilyen hihetetlen is, már csecsemőkorban, azzal, hogy
énekelsz gyermekednek és játszol vele, tudatosan elősegíted a beszédfejlődését! Elmondható, hogy a gyermeked
zenei nevelése, hosszú távon túlmutat a zenei képességek fejlődésén: a gyermeked egész személyisége fejlődni fog!
A Süni játszó másik, kiemelt célja a gyermeked olvasóvá nevelése. Minden foglalkozás végén elhangzik egy mese
(illusztrációkkal segítve), ami nemcsak a gyermekednek szól, hanem neked is kedves szülő! Ahhoz, hogy a gyermeket
érdekelje a meséd, fontos a jó meseválasztás és a megfelelő előadásmód… Ezekben mind segítséget nyújtok.
Arra szeretnélek ösztönözni, hogy látogasd meg a következő foglalkozást: legyen a gyermeked még pocaklakó, vagy
már elsős iskolás… Megfigyelheted majd, mennyi örömet nyújt nektek ez a program, és mellette észrevétlenül
tanultok, fejlődtök…

A Süni játszó következő időpontja: 2009. április 18.(szombat) 10.00.
Művelődési Ház, a belépés ingyenes!
2009. április 18-án (szombaton) 10 órától a
kaposfői Kultúrházban
„Kaposfői Süni Játszó”
címmel Béresné Simon Erika tart énekes- bábos
interaktív foglalkozást babáknak
(0-6 éves korig) és mamáknak.
A foglalkozás a továbbiakban minden
hónapban egyszer megrendezésre kerül.
A foglalkozások részben egymásra épülnek ,
mindig elhangzanak azonos dalok,
mondókák, valamint újabbakkal is
megismerkedhetnek a gyerekek, melyek
készségeiket, beszédüket fejlesztik . A
foglalkozásokba bármikor
bekapcsolódhatnak a kicsinyek.
A rendezvény mindenki számára ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Mi történik az iskolával, óvodával?
Tisztelt szülők, gyerekek, kaposfői Polgárok, az elmúlt másfél év egyeztetésének eredményeként a következő
települések vesznek részt a közoktatási integrációban: a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
megalakításában:
Bárdudvarnok, Gige, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kisasszond,
Kiskorpád, Patca, Szenna, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud.
A társulási megállapodást ünnepélyes keretek között március 27.-én
Kaposmérőben írták alá a települések képviselői, az intézményvezetők
jelenlétében.
Az oktatási, nevelési intézményeket fenntartó három (Kaposfői, Kaposmérői,
Szennai) társulás 2009. június 30.-ával megszűnik, s ugyanezzel az időponttal
az intézmények is jogutóddal megszűnnek.
Ez képletesen fogalmazva azt jelenti, hogy az eddigi kaposfői, kaposmérői,
szennai intézmények és eddigi tagintézményei helyett 2009. július 1-ével
létrejön egy egységes nagyobb intézmény kaposmérői székhellyel, de minden intézmény, évfolyam és tanuló helyén
marad. Mindössze egy szervezeti összefogásról van szó, amely nem csak a gazdasági és pályázati lehetőségeket
kívánja kihasználni, hanem a szakmai előnyöket helyezi előtérbe.
A fenntartók közoktatási feladatok átszervezésével - az integráció megvalósításával - hatékonyabb, színvonalasabb,
szolgáltatást kívánnak elérni:
infrastruktúra fejlesztés területén
szakmai kultúra fejlesztése területén
szolgáltatás komplexitásának növelésével
A fejlesztés eredményeként korszerű, jól felszerelt intézmények jönnek létre, megvalósítva az esélyegyenlőséget, az
egyenlő hozzáférést a közoktatási szolgáltatásokhoz.
A szakmai kultúra fejlesztését a pedagógusok számára biztosított képzéssel kívánjuk támogatni, hogy a legkorszerűbb
módszertani felkészültséggel biztosíthassák gyermekeinknek, tanulóinknak nevelését, oktatását.
Néhány módszertani tartalmat megemlítenék, ami az integráció valamennyi intézményegysége, tagintézménye
számára elérhető lesz, beépül az egységes pedagógiai programba:
kompetencia alapú oktatás,
a projektmódszer,
az egyéni képességfejlesztés,
az IKT technológia, a digitális tananyagok minél szélesebb körben, a képzésbe építése,
az SNI tanulók képzését segítő módszerek, eszközök,
IPR
Az intézményegységek, tagintézmények a már kialakult, és korszerű képzési, nevelési tartalmaik megtartásával
folytatják az integrált intézményben a munkát.
Az integrált intézmény teljesíteni tudja azt a törvényi előírást, hogy a szakos ellátásnak 100%-ban megfeleljen.
A szolgáltatás komplexitását növeljük az alapfeladatok körének bővítésével:
Szakszolgálat kiépítése: a normatív támogatást növeli, helyi szakemberek foglalkoztatását biztosítja.
Szakmai szolgáltatás kiépítése:
A helyi pedagógusok tudásának „piacosítása”, képzések szolgáltatása, munkaközösségek szerepének
növelése, szakértői tevékenységek felvállalása további bevételi forrást eredményezhet.
Bölcsőde- Óvoda intézmény létrehozásának lehetősége:
kettő éves kortól biztosítja a gyermekek elhelyezését, segítve ezzel a családok munkavállalási lehetőségét.
A megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció kiteljesítése biztosíthatja a beiskolázási
mutatók javulását, és a településeken élők a korszerű, szakmailag kiváló integrált intézménybe irathatják
gyermekeiket.
A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyermeklétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentését
eredményezi.
Amennyiben kérdésük merülne fel, további információkra lenne szükségük, akkor településünk polgármestere és
körjegyzője szívesen áll rendelkezésükre.
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A Kaposfői Általános Iskola eseményeiről
Országos Kompetenciamérés eredményei a 2007/2008as tanévben
Megelőztük a legtöbb kaposvári iskolát!
Kiváló eredmények az Országos Kompetenciamérésen!
Olyan iskola működtetése a célunk, amelyben fejlesztjük a
tanulók mindazon tudását, képességeit, amelyek
nélkülözhetetlenek az életben való boldoguláshoz. Ennek a
célnak az elérése új irányokat és új követelményeket szab
meg nevelésünk – oktatásunk számára. Munkánk
eredményességét
lemérhetjük
az
országos
kompetenciamérésen való szereplésünk alapján, hiszen az
ország összes általános iskolájában ugyanazon a napon,
ugyanazokat a feladatokat írják matematikából és
szövegértésből a negyedik, hatodik és nyolcadik osztályos
tanulók. A feladatlapokat központilag javítják és értékelik,
ezért az eredmények tudatában össze lehet hasonlítani
iskolánk tanulóinak teljesítményét az ország összes
iskolájával. Büszkén mondhatjuk, hogy a 2008-as
kompetenciamérésen kitűnő eredményt értek el a 2008.
évben végzett 8. osztályos tanulóink. Matematikából 556
(budapesti iskolák átlaga: 512), szövegértésből 552,
(budapesti iskolák átlaga 524) képességpontot értek el,
mely jóval meghaladja az országos átlagot, sőt a budapesti
általános iskolák eredményét is.
Intézményünk jól felkészítette őket a továbbtanulásra,
hiszen 78 %-uk érettségit adó iskolába tanul tovább, és
félévi eredményeik alapján kiválóan megállják helyüket a
középiskolákban.
Matematika
Szövegértés
Ált Isk. Kaposfő:
556
552
Országosan:

497

506

kaposvári iskolák átlaga.

511

520

A fentiek azt bizonyítják, hogy egy falusi iskola is
megfelelő alapot képes biztosítani a főiskolán és
egyetemen továbbtanulni szándékozó fiatalok számára.

Képek az iskola életéből
Január – február a hagyományok szerint a farsang ideje.
Tanulóink tanáraikkal együtt lázas izgalommal készültek a
„nagy” eseményre. A dekorációhoz álarckészítő versenyt
hirdettünk, melyre igen színvonalas munkák készültek.
Kicsik és nagyok egyaránt szereplésre vágytak.
Január 31-én elérkezett a várva-várt nap. 160 diák
valamilyen formában „átváltozott”. Az egyéni jelmezeken
kívül nagy sikert arattak a „valóságshow”-ból merített,
ötletekben gazdag rövid kis műsorok. A zsűrinek nehéz
dolga volt, de senki sem távozott üres kézzel aznap
iskolánkból. Köszönve a szülői munkaközösségnek, az
ajándékokon kívül tortákkal kedveskedtek a résztvevőknek.
Ezen a napon a Büfét is a Szülői munkaközösség
biztosította, melynek bevételét iskolánk felszereltségére
fordítjuk. A tombolák által sok kis tárgy is gazdára talált.
Természetesen a főnyeremények között ismét torta
szerepelt. Szép és izgalmas volt ez a nap, tanulóink jól
érezték magukat.
1. kép

Február 14-ére a Valentin-nap alkalmából temérdek
szívecskét készítettek az alsósok, egy négyzetből és két
körből kellett a jelképet elkészíteni. Fiúk és lányok
egymást is köszöntötték.

Február 16 – 18 között diákjaink Nagybajomban a Csokonai napokon vettek részt, ahol a rajzpályázaton, matematika-,
vers-, és prózamondó versenyen egyaránt jól szerepeltek.
Matematika eredmények:
Tölli Bianka 3. oszt. tanuló 4.
Merkei Sára 5. oszt. tanuló 2.
Dús András 5. oszt. tanuló 3.
Vörhendi Nóra 8. oszt. tanuló 2. helyezést ért el.
A festészeti versenyen Katona Szimonetta 8. osztályos
tanulónk érte el a legjobb eredményt, azaz a dobogó
legfelső fokára került.
A rajzpályázatot „Absztrakt kompozíció” címen
hirdették meg, amelyen 2 tanulónk jeleskedett:

1. helyezést ért el: Merkei Sára 5. o.
2. helyezést ért el: Márton Viktória és Pók Antónia 7. o.
tanulók.
Vers- és prózamondó versenyen Kiss Virág 3. o. tanuló
első helyezést ért el. Szintén első helyezett lett kedves kis
mesével Horváth Ramóna 3. o. tanuló. Harmadik helyen
szerepelt mesével Varga Alexandra 4. o. tanuló. Szépen
szerepelt még Szabó Zsigmond Tamás 4. o. tanulónk is.

Kaposfői Hírek

2009/1

–7–

Szintén februárban a Zrinyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei fordulóján tanulóink nagyon jó eredményt
értek el: Petrus Szibil 5. osztályos tanuló egyéni 9. helyezett lett 260 résztvevő közül. Az 5. osztályos csapat a 13 helyen
végzett kb. 80 iskola csapataiból. A mezőny első negyedében végzett még: Merkei Sára 5. oszt. tanuló 64. és Handa
Dominik 4. oszt. tanuló 46. helyezett lett.
Tanulóinkat szakos nevelőik és osztályfőnökeik készítették fel:. Bakonyi Istvánné, Bálintné Tápi Zsuzsanna, Dávidháziné
Csordás Henrietta, Merkeiné Vajda Anikó, Szalai Józsefné, Weimann Gábor.
Még le sem zárult a nyolcadik osztályosok felvételi időszaka, máris elkezdődött a hetedik osztályosok pályaorientációs
felkészítése. Elsőként március 3-án a kadarkúti Jálics Ernő Szakképző Iskola oktatóti és tanulói látogattak el hozzánk,
és osztályfőnöki óra keretében mutatták be a hetedikeseknek iskolájukat. Ismertetőjüket filmvetítéssel és képkiállítással
tették színesebbé. Olyan jól sikerült mindez, hogy több gyereknek is felkeltették az érdeklődését. Így a látogatás elérte
célját!
Március 8. Nemzetközi Nőnap: A figyelmes fiúk megajándékozták az osztály lányait és néhány tanárnőt egy-egy szál
virággal vagy édességgel.
Március 11-én tanulóink (1 – 6. o.) szépíró versenyen, illetve március 12-én a
kicsik versmondó versenyen szerepeltek Somogysárdon.
Az utóbbin az 1-2. osztályosok közül
1. helyezett : Ignácz Barbara 2. o.,
2. helyezett : Kiss Zsanett 1. o. tanuló.
A 3-4 osztályosok közül 1. helyezett: Kiss Virág 3 o. tanulónk.
Négy iskola tanulóiból ez rendkívül szép eredmény!
Mai, elgépiesedett világunkban, amikor szinte minden a számítógép körül forog, nagyon fontos, hogy teret kapjanak azok
a képességek, melyekhez az adottságokon kívül nagy figyelemre, önuralomra is szükség van. Ennek reményében hirdettek
meg szépíróversenyt Somogysárdon. Iskolánkat 8 tanuló képviselte. A pedagógusok jól ítélték meg, hogy kik képviseljék
iskolánkat, mert a díjak nagy részét kaposfői diákok érdemelték ki. A szép oklevélen kívül tárgyjutalomban is részesültek
a „szépírók.”
Eredményeink : II. III. IV. oszt. kategóriában:
V. VI.. oszt. kategóriában:
1. helyezett: Szabó Kinga 2. o.
1. helyezett: Petrus Szibil 5. o.
2. helyezett Erdei Réka 3. o. tanulók.
2. helyezett: Hőgye Virág 6. o.
3. helyezett: Merkei Sára 5. o.
Frang Dorina 6. o. tanulók.
A somogysárdi versenyre felkészítő tanárok: Bakonyi Istvánné, Kissné Balázs Katalin, Mező Sándorné és Kispálné Kósa
Katalin.
Március 12-én Kaposváron a Csiky Gergely Színház „Oliver” c. színjátékát nézhették meg a felsőbb osztályok tanulói.
Ugyancsak március 12-én Nyílt napon vehettek részt a szülők iskolánkban. Intézményünket meglátogató apukák és
anyukák meggyőződhettek arról, hogy gyermekeik jó kezekben vannak, nevelésük és oktatásuk megfelel a kor
követelményeinek. Bízunk benne, hogy az óvodás gyermekek szülei valamennyien a kaposfői Általános Iskolában íratják
gyermeküket.
Március 13-án emlékeztünk meg országunk legszebb ünnepéről, a 48-as Forradalom és Szabadságharc” évfordulójáról,
melynek
alkalmából
tanulóink
osztályaikban faliújságot készítettek
lelkesedéssel és nagy szorgalommal.
Valamennyi osztály azon igyekezett,
hogy az Ő plakátjuk legyen a
legszebb. Ezen a napon minden diák és
tanár kokárdát viselt.
Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy
minden évben egy osztály elvállalja a
március 15.-ei ünnepség szervezését
és lebonyolítását. Ebben az évben a 4.
osztályosok adtak elő egy kis rövid
ünnepi műsort a Sportcsarnokban
osztályfőnökük
Szalai
Józsefné
vezetésével. Jó volt látni, a még
kicsikhez tartozók igyekezetét, hogy
mindent megtettek azért, hogy a
megemlékezés
jól
sikerüljön.
Köszönet érte az osztályfőnöküknek,
aki nem csupán a szervezésben,
hanem a szereplésben is részt vállalt.
Az ünnepség Iskolagyűléssel záródott.
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Dohányzásellenes kampány a Kaposfői Iskolában
Március 19-én iskolánk adott otthont egy Somogy megyében működő szervbemutató programnak, mely a dohányzás
megelőzésének újszerű módszerét hivatott népszerűsíteni.
A 11-17 éves tanulók körében történt felmérések alapján ebben a korosztályban nőtt meg látványosan a dohányzást
kipróbálók aránya.
Felde Katalin az ANTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet munkatársa előadásában beszélt a dohányzás ártalmairól,
az okozott betegségekről, majd megmutatta ezeket az elváltozásokat formalinban tárolt, preparált emberi szöveteken.
Így a 7. osztályos tanulók láttak mind egészséges, mind pedig kátránytól elfeketedett és rákos tüdő metszetet. Majd pedig
dermedten rácsodálkozhattak egy egészséges és egy elmeszesedett érrészletre, egy infarktusos szívizomra, valamint egy
alkohol által károsodott zsugormáj részletére.
Ez
a
szervbemutató
módszer
elsősorban azoknál a tanulóknál lehet
hatékony, akik még nem kezdték el a
dohányzást, vagy még a rászokás
korai stádiumában vannak - említette
az előadó.
Ezen interaktív óra keretében
különösen jó diskurzus alakult ki
mindkét fél kötött, így őszintén
megbeszélhették az őket érintett
egészséggel
kapcsolatos
problémáikat.
Konklúzióként megállapították, hogy
a dohányzás milyen mérhetetlen
károkat okoz az emberi szervezetben,
s tágabb értelemben az egész világon.
Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy
a
passzív
dohányzás
okozta
egészségkárosodás ellen minden
nemdohányzónak joga van tiltakozni.
Mi nevelők úgy éreztük az előadás után, hogy ez a bemutatóval egybekötött tájékoztató mind tartalmában, mind
formájában nagyon hasznos volt. A jövőben szeretnénk még ehhez hasonló, magas színvonalú, hasznos előadásokat
szervezni a tanulóink számára.
Március 20-án a „Víz Világnapja” alkalmából a
környékbeli iskolák biológiában, földrajzban, fizikában,
számítástechnikában jártas tanulóit hívtuk meg egy
játékos vetélkedőre. Ennek megrendezésére az anyagi
forrást pályázat útján nyertük meg. Örültünk annak, hogy
7 iskolából – Böhönye, Nagybajom, Somogyjád,
Kaposmérő, Kadarkút, Szenna, Csököly - jelentkeztek
5 fős csapatok.
Nagy várakozással és
lelkesedéssel készült
intézményünk
valamennyi dolgozója
erre az eseményre.
A résztvevőket Lesz
Gyula igazgató úr
köszöntötte, majd átadta
a terepet a
versenyzőknek.

Az első
megmérettetésen
plakátokat kellett
készíteniük a Víz
Világnapjával
kapcsolatban, majd
mesét fogalmazhattak
meg a "Ha én
vízcsepp lennék"
címmel.
Rövid szünetet követően a csapatok forgószínpadszerűen
részt vettek 9 állomáson, melyekre iskolánk 1-1 megbízott
tanulója kísérte el őket.
Ezeken az állomáshelyeken érdekes, izgalmas feladatok:
kémiai totó, fizikai kísérlet, interaktív táblán biológiai
feladat,
földrajzi
Leg-Leg,
könyvtárhasználat,
számítástechnikai ismeretek, ügyességi játékok, puzzle,
dalok felismerése szerepeltek.

A verseny jó hangulatban, teli gyomorral / a konyhás néniknek köszönhetően / telt el.
Az eredményhirdetést megelőzően - amit mindenki nagy izgalommal várt - filmvetítés szórakoztatta
a vendég és a hazai csapatokat.
17 órakor a jutalmak és az oklevelek átadása után minden résztvevő iskola elégedetten távozott.
Eredmények: I. helyezett: Somogyjád, II.: Böhönye 2., III.: Böhönye 1. IV.: Nagybajom.
Versenyen kívül indult Kaposfő csapata, amely a legtöbb pontot szerezte valamennyi csapat közül.
A résztvevők könyveket, naptárakat és tárgyjutalmat kaptak. A színvonalas verseny megrendezésében az intézmény
szinte valamennyi dolgozója kivette részét. Külön köszönet a három főszervezőnek: Járfásné Kerényi Eszter,
Bálintné Tápi Zsuzsanna és Sipos Irén. A sikeren felbuzdulva a szervezők már gondolatban a következő évi
vetélkedőt tervezik
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Sportesemények
Az elmúlt évben iskolánk A Magyar
Köztársaság Diákolimpiai versenyén
harmadik helyezést ért el, ezért ez év
februárjában Elismerő Oklevelet kaptunk,
amelyet Budapesten vett át Weimann
Gábor a labdarugó csapat edzője és
iskolánk igazgatója Lesz Gyula, Gyenesei
István önkormányzati és sportért felelős
miniszterúrtól.
Március 13.
Somogy Megyei Teremtájfutó Diákolimpia Kaposváron
Teremtájfutás I-II. futam,
memóriafutam

Március 17.
Mezei Futóbajnokság:
Kaposvár Városkörnyéki döntő
Kadarkúton

Teremtájfutás spint
kategória

Fiú 3. korcsoport
Fiú 3. korcsoport
1. korcsoport.
2. Pfaff Márton
3. Pfaff Márton
leány: 4. Kiss Zsófia
4. Blinczki Ádám
6. Hortobágyi Bence
fiú: 3. Szabó Erik
7. Hortobágyi Bence
8. Göncz Dávid
5. Bekő Martin
8. Göncz Dávid
Leány 3. korcsoport
3. korcsoport
Fiú 4. korcsoport
1. Katona Szimonetta
fiú: 3. Németh Benjámin
3. Kiss László
2. Szabó Nikoletta
4. korcsoport
Leány 4. korcsoport
3. Horváth Nikoletta
fiú: 3. Erdei Ferenc
3. Szabó Nikoletta
4. Pál Anita
4. Katona Szimonetta
5. Pál Anita
6. Horváth Nikoletta
A futóversenyekre tanulóinkat Lebó Gábor testnevelő tanár készítette fel.
Április 18-án délután 14 órakor a hagyományokhoz hűen megrendezésre kerül Kulturális műsorunk keretében a
VERBAI- nap, amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Iskolavezetőség

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

Programajánlók
Meghívó
Sok szeretettel hívjuk és várjuk
községünk minden lakóját a
Kaposfői Kultúrházban
2009. április 2-án
(csütörtökön)
11:00 órakor
a költészet napja és Radnóti Miklós születésének
100. évfordulója alkalmából rendezett
Radnóti emlékműsorra,
melyet a Szabad Ötletek Színháza Társulatának
előadásában tekinthetnek meg.
A belépés mindenki számára ingyenes.
Várjuk szeretettel!

Húsvéti játszóház
2009. április 9-én
(csütörtök)
14.00 órától
a kaposfői Kultúrház és a Szociális Alapszolgáltatási
Központ húsvéti játszóházat rendez a kaposfői
Kultúrházban!
Díszíthetsz velünk gicázással (viasszal díszítés) tojásokat,
készíthetsz húsvéti üdvözlőlapokat és
hűtő mágneseket, húsvéti kosárkákat.
Kicsiknek só-liszt gyurma készítés.
A gicázáshoz hozz magaddal főtt, vagy kifújt tojásokat,
szükséged lehet még ollóra és papírragasztóra.
A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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Óvodánkról…
Ovifarsang
Február 20-án apró tündérek, varázslók, királylányok,
nyuszikák és tucatnyi fegyveres emberkék lepték el az
óvodát. Maskarába öltöztek a kicsik, hogy megrémisszék a
telet és egy jó időre el is űzzék azt. Az óvó nénik, dadus
nénik maguk is jelmezbe öltözve varázsoltak csodás
hangulatot az óvoda falai közé. Az idei játékos vetélkedőt
a pillangó csoport óvónői állították össze. Óriási
szurkolástól, illetve üdvrivalgástól hangzott tornaszobánk.
Mi, ovisok mindent megtettünk, várjuk hát közösen a jobb
időt!
Március 15.-re emlékeztünk
Nemzeti ünnepünk alkalmából
szerveztünk óvodásainknak.

két

kirándulást

is

Március 10-én Kaposújlakra utaztunk az új falubusszal, ahol a
gyermekek betekintést nyerhettek a katonák és a laktanya mindennapi
életébe. Megnézhettek különböző fegyvereket, katonai járműveket.
Kipróbálhatták a katonai mentőautó szirénáját, illetve a hordágyon való
„utazást” is.
Ezután
átsétáltunk
a
kaposújlaki
repülőtérre,
ahol
közelebbről is szemügyre vettük a különböző légi
járműveket.

Március 17-én Kaposvárra utaztunk vonattal.
Nagyon tetszett a gyerekeknek, volt köztük olyan, aki
életében most először vonatozott. A városba érve
ellátogattunk Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrához,
ahol a gyermekek saját készítésű nemzeti színű
papírvirággal és dalcsokorral emlékeztek hőseinkre.
Utána még maradt időnk betekintést nyerni a városi közlekedésbe:
ellátogattunk a távolsági-, illetve a helyi járatok buszvégállomására,
megfigyeltük a közlekedési lámpákat, az autós forgalmat a felüljáróról, a
taxikat és a vasútállomás épületét is.
Mindkét kirándulást nagyon élvezték a gyermekek, és ez rajzaikon is
megmutatkozott.
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Óvodai beiratkozás
Felhívjuk a tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2009. április 6-7ig
(hétfő, kedd) 10 órától 16 óráig várjuk azokat a gyermekeket,
akik 2010. május 31-ig töltik be a 3. életévüket, továbbá a
tankötelessé válókat.
Szükségük lesz a gyermek:
- egészségügyi kiskönyvére,
- TAJ- számára,
- és a Szülő személyi igazolványára.
Kérjük, hogy a beiratkozás időpontját vegyék figyelembe, mert
utólagos beiratkozást nem tudunk elfogadni.
Kérjük, hogy a beiratkozás időpontjáig beszéljék meg, hogy
gyermekük számára igénylik-e a német nemzetiségi nevelést.
Megértésüket köszönjük, és szeretettel várjuk
Önöket és gyermekeiket!
Az óvoda dolgozói

Nyugdíjas Klub életéből
2008 novemberében teadélutánra voltunk hivatalosak a Kaposmérői Nyugdíjas Klubhoz. A tagjaik által sütött
sütemények szépek és ízletesek voltak. Beszélgettünk, énekelgettünk, táncoltunk, jól éreztük magunkat. Nagyon
szívesen láttak bennünket, öröm volt velük együtt lenni.
2008 decemberében meghívást kaptunk Szőkedencsre, az idősek karácsonyi ünnepségére. Mivel egy kis
műsort is vártak tőlünk, fellépett az énekkar népdalcsokorral, szóló énekekkel is tarkítottuk az előadásunkat. A
műsorunk nagy sikert aratott, nagyon nagy tapsot kaptunk és meghívást a 2009-ben tartandó idősek karácsonyára.
2009. január 10-én tartottuk a már hagyományossá vált pótszilveszterünket. Vendégünk volt a Kaposmérői
Nyugdíjas Klub, akiket minden évben szeretettel hívunk meg, mert nagyon jó és barátságos a kapcsolat köztünk. A
Pótszilveszteren a meghívott vendégeinkkel együtt nagyon jól éreztük magunkat. Tombolasorsolást is csináltunk,
majd éjfélig kellemes zene mellett táncoltunk, beszélgettünk, jót mulattunk.
2009. február 7-ére meghívást kaptunk a Reformátusok jótékonysági báljára, ahol egy csodálatos műsornak
lehettünk a közönsége. Nagyon jól éreztük magunkat.
2009. május 16-án rendezik meg a Kistérségi bemutatót, ahol 15 falu nyugdíjasai vesznek részt és mutatják
meg a saját falujukból eredő hagyományaikat. Mi is nagyon készülünk a fellépésre, hiszen Kaposfő községet
képviseljük 14 faluval szemben. Ez a bemutató egyben verseny is lesz, itt dől el, hogy melyik falu képviselheti faluja
hagyományait bemutatva a Gála műsoron, amin már az egész Somogy megye faluival mérnek össze. Már nagyon sok
oklevelünk van, szám szerint 53 db, amit a 12 év alatt sikerült összegyűjtenünk. A mi Nyugdíjas Klubunk összetartó,
barátságos egymást segítő társaság, akik mindig szívesen képviselik falujukat minden fellépésen. Szeretnénk, ha még
többen jönnének és segítenék a nyugdíjas Klubot fennmaradásában és hagyományaink megőrzésében.
Nyugdíjas Klub

Harmadik helyezést ért el a mesztegnyői folklórfesztiválon a
Kaposfő Csillagai cigány hagyományőrző együttes
A romakultúra zenei és tánckincse elevenedett meg Mesztegnyőn.
A Ki Mit Tud színpadára tíz együttes lépett, szólószámokat is előadva.
A legjobbnak a nemesvidieket választotta a zsűri. A második helyre a nagyberkiek kerültek, s: holtverseny alakult ki a
harmadik helyen: a kaposfőiek és a mezőcsokonyaiak osztoztak a díjon.
A Kaposfő Csillagai számára ez a verseny az elmúlt évekhez hasonlóan nagy lendületet adott az előttük álló tavaszi és
nyári sorozatos fellépésekhez, versenyekhez.
Mindemellett a zsűri kritikáit, jó tanácsait, észrevételeit megfogadva próbálnak mindig újabb pergő, édes-bús zenei és
játékosan virtuóz tánccal magával ragadni, elkápráztatni azokat akik a jövőben látni fogják őket.
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Községi Könyvtárunkba az alábbi 33 új kötet és 8 DVD érkezett:
Ken Follett – Az éden kalapácsa
Henry James – A galamb szárnyai
N.H. Kleinbaum – Holt Költők Társasága
Leslie L. Lawrence – Portugál április 1-2.
Márai Sándor - Csutora
Móricz Zsigmond – A pórul járt farkas
Nyilasi Antónia – Első mondókáim
N.B. Grace – High School Musical 3.
Örkény István - Tóték
Radvány Zsuzsa – A falánk csibe
Vladimir Suteev – A három kiscica
Albert Györgyi – Miért pont ők? – A férfiak
csapdájában
Szabó Lajos – Keresem a párom
Moldova György – Ha az Isten hátranézne… 1-2.
Mézes Flórián – Szakmák könyve
Görög Ibolya – Protokoll az életem
Hiltrud Seibel – Húsvéti só-liszt figurák
Erika Bock – Húsvéti hangulat szalvétatechnikával

Erdei Diána – Velencei álarcok
Radics Mária – Virágos húsvét
Wolfanger-Von Kleinst - Arcfestés
John Baley - Horgászenciklopédia
Bognár Anikó – Életrevaló kamaszoknak
Érettségi feladatsorok - középszint
német és angol nyelvből, történelemből
Érettségi feladatsorok – közép és emeltszint
földrajz, informatika, matematika, magyar nyelv és
irodalom, biológia
A hetedik testvér - mese DVD
Andersen legszebb meséi - A kis hableány és más
mesék – mese DVD
Vili a veréb – mese DVD
Macskafogó 2. – mese DVD
Állati építőmesterek -National Geographic – DVD
Bacsó Péter – Balekok és banditák – DVD
Esküvő, rock, haverok – DVD
Csúcsformában 3. - DVD

Pillantképek a Fitt-ball jógáról
Mozogj velünk minden kedden 17.30-kor a kaposfői Sportcsarnokban!

