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Tisztelt Kaposfői Polgárok!
Nap mint nap látjuk, halljuk, érezzük, hogy nemcsak a bennünket körülvevő tágabb
környezetünk változik, hanem a közvetlen életterünk, lakókörnyezetünk is átalakulóban
van.
Jelentős változások történtek az oktatási nevelési, intézményeinkben is. Egyrészről
változott a fenntartó, melynek hatását a napi életünk során kevésbé fogunk észrevenni.
Amit látunk, az az, hogy 20 millió Ft pályázati forrásból megújítjuk iskolánk, óvodánk
épületeit, s már a felújított épületekben kezdhetjük a 2009-2010-es tanévet.
Ezen túlmenően jelentős módszertani, szakmai megújulást biztosít a Társadalmi
Megújítás Operatív Program keretében szeptembertől 38.381.528 Ft támogatással
bevezetésre kerülő Kompetencia alapú oktatás az Általános iskolában és a Napsugár
Óvodában. Ezen forrás felhasználásával a mindennapokban használható tudással
felvértezve kerülhetnek ki a gyermekeink az iskolapadokból.
A 61. számú főút felújítása révén minőségi változást tapasztalhatunk a településünk
közlekedésében, település képében, de nem feledkezve el a kivitelezés folyamán
felvetődött problémák rendezéséről. A napi kapcsolat a kivitelezőkkel elengedhetetlen
feltétele annak, hogy az építkezés elkészültével ne keserű szájízzel tekintsünk vissza a
beruházásra. Köszönöm mindazon lakók észrevételét, melyeket a kivitelezőkkel
áttekintve, azokat figyelembe véve, július 16.án a teljes szakaszt bejárva, a
megnyugtató megoldásokat megtalálva a szükséges módosításokban megegyeztünk.
A Kossuth L. utca felújítását követni fogja a Dózsa Gy. utca déli szakaszának járda és
útfelújítása.
Az elkészült munkálatokat átvesszük, használjuk, tudunk örülni neki, de egyre
türelmetlenebbek vagyunk, hogy ez, meg ez miért nem most készül, készült el. S az
természetes emberi igény, hogy szeretnénk rendezett, nyugodt lakókörnyezetben élni,
minőségi szolgáltatásokat használni, de sajnos tudomásul kell vennünk, hogy
rangsorolnunk, ütemeznünk kell a feladatokat és természetesen a szűkös erőforrásainkat
is jól kell beosztanunk. Azért, mert valamelyik égető probléma még nincs megoldva
nem jelenti azt, hogy nem tudunk róla, vagy nincs rá megoldásunk, hanem azt, hogy
előkészítés alatt van, vagy már csak a forrást kell hozzá megtalálni.
Sajnos arról is kell beszélnünk, hogy vannak olyan polgártársaink is, akik az
erőfeszítéseinket nem tisztelve, a szabályokat áthágva rombolják környezetünket.
Ezúton kérem mindazokat, akik a településünk fejlődéséhez hozzátenni nem tudnak,
legalább mások munkáját becsüljék meg.
Ezúton kívánom megköszönni mindazok építő jellegű észrevételét, javaslatát,
munkáját, akik hozzájárultak, hozzájárulnak a településünk fejlődéséhez.
Köszönöm!
Sztányi Tibor
polgármester
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Általános Iskola, Óvoda
2009. július 1.-étől megalakult a Kaposmenti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 11 település
(Bárdudvarnok,
Gige,
Kaposfő,
Kaposmérő,
Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Patca, Szenna,
Szilvásszentmárton, Zselickisfalud) oktatási, nevelési
intézményeinek fenntartására.
A Kaposfői Általános Iskola és a Kaposfői Napsugár Óvoda
a Társulási által fenntartott Hunyadi János Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tagintézményeiként működik tovább.
A Társulás székhelye Kaposmérő, a döntéshozó szerve a
Társulási Tanács, melyben a településeket a polgármesterek
képviselik.
A Társulási Tanács elnöke Kaposmérő község
polgármestere; Harangozó Csaba, alelnökei, Salamon Gyula
Szenna és Sztányi Tibor Kaposfő polgármestere.
Július másodikán a Társulási Tanács, A Hunyadi János
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatójának 1 év időtartamra Vörös Ottó
Gábort bízta meg.
A Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény valamennyi tagintézményének
vezetői , valamint iskolatitkári posztjára pályázatot írtunk
ki, mely pályázatok a www.kozigallas.hu weboldalon
elérhetők.

Megújulnak intézményeink. Az Önkormányzati
Minisztérium 2008. évi pályázatán 20 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyertünk intézményeink
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására.
Ezen pályázati forrásból az Általános Iskola lapostetős
épületében, a konyha épületében, s az étkező mögötti
épületben a nyílászárók (ajtók 24 db, ablakok 45 db) és
az épületszárny és zsibongó (312 m2) burkolatai,
valamint 212 fm csatorna kerülnek kicserélésre.
A Kaposfői Napsugár Óvodában akadálymentesítés
(mozgáskorlátozott WC és feljáró-rámpa) és a
nyílászárók (10 db ablak redőnnyel, s a bejárati
ajtó),cseréje valósul meg.
A
Kiskorpádi
tagóvodában
közműhálózat
korszerűsítése, külön mérőhelyek kialakítása és a
bejárati ajtó cseréje készül el. A munkaterületek
átadása a lezárult közbeszerzést követően július 8.-án
történt meg.
A munkálatok elvégzésének határideje: 2009.
augusztus 22.-e.
Az Általános Iskola és a Kiskorpádi tagóvoda munkáit
az Investment Kft, a Kaposfői Napsugár Óvoda
munkálatait a Kaposvölgyi Vízitársulat nyerte el.
A 2009-2010-es tanévet már a megújult épületekben
kezdhetjük.

Szakmai megújulás Általános Iskolában, Óvodákban.
Kaposfő Község Önkormányzata Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül a
TÁMOP-3.1.4./08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázatán
38.391.528 Ft támogatásban részesült.
A támogatási szerződést 2009. június 30.-án írtam alá
Kaposfő Község Önkormányzata részéről.
Ezen támogatás segítségével olyan szakmai programok
valósulnak meg intézményeinkben, mely révén gyermekeink a
mindennapi életben használható tudással fognak rendelkezni.

A program első lépéseként július 13.-án tantestületi
nyitónap került megrendezésre az általános iskola és
az óvodák testületei részére.
Augusztus 28.-án 15 órai kezdettel a 2009-2010-es
tanévhez kapcsolódóan projekt-nyitó konferencia
kerül megrendezésre, melyen minden érdeklődő,
szülő kap teljes-körű tájékoztatást a programról.
Sztányi Tibor
polgármester

BABABARÁT TERÜLET
2009 februárjában az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a Szotatást Támogató
Nemzeti Bizottság pályázatot írt ki „Bababarát terület” cím megszerzésére. A pályázat célja, az volt,
hogy a közintézmények és egyéb helyszínek biztosítsanak kulturált lehetőséget a gyermekek,
kiemelten a 0-6 hónapos korosztály egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen anyatejes tápláláshoz, a
szoptatáshoz.
A kaposfői Kultúrház pályázatot nyújtott be ezen cím elnyerésére, és a pályázatunk pozitív
elbírálásban részesült. Országosan 140 érvényes pályázatból 70 pályázat részesülhetett a Bababarát cím
elnyerésében, Somogy megyéből 3 pályázó indult, melyből az egyik a kaposfői Kultúrház volt.
Június 27-én Budapesten az Egészségügyi Minisztériumban Dr. Székely Tamás Egészségügyi Miniszter adta át az
okleveleket és a Bababarát Területet igazoló táblákat. A cím elnyerése mellett a megvalósításhoz szükséges pénzösszeget
is a rendelkezésünkre bocsájtották. A Bababarát terület – amely már kialakítás alatt van - a könyvtár mellett kap helyet,
melyben egy pelenkázó asztal és egy szoptatós szék is helyet fog kapni. Ezzel kívánjuk biztosítani a látogatók számára a
kultúrált és nyugodt pelenkázás és szoptatás lehetőségét. Reméljük ezzel a plusz szolgáltatással még több anyuka, és
gyermeke látogat el hozzánk. A hivatalos átadót szeptember 8-án tartjuk, az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából, a
Védőnői Szolgálattal közösen szervezett másodszorra megrendezésre kerülő Anyatejes Napon.
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Késői tiszteletadás 65 év után
A Kaposfői Református temetőben van egy tömegsír, ahova 30 elesett magyar katona van eltemetve. A 2001. évben
készült és kiadott, Bús János - Szabó Péter „Béke poraikra…II.” című dokumentum emlékkönyv a II. világháborúban a
történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról szól. Az emlékkönyv
337. oldalán a Somogy megyei községek között az alábbi bejegyzéssel szerepel községünk:
Kaposfő: „30 magyar elesett katona van eltemetve tömegsírban, akiről közelebbi adatok nem állnak rendelkezésre”
(Jegyzői jelentés részlete 1948-ból).
A jelentés nem tartalmazza, akkor még valószínű nem írhatta le a teljes igazságot. 1948-ban még sokan tudták a faluban,
hogy mit történt 1944. decemberének első napjaiban. Ma már csak néhányan élünk azok közül, akiknek emlékeiből
kitörölhetetlenek a háborús napoknak eseményei és a katonák sorsa, akik közül néhányat ismertünk is. Úgy érzem,
tartozunk a katonánknak és az igaszánka azzal, hogy leírjam emlékeimet, tragédiájukat.
1944. november végén a menekülő Délvidéki civil lakosság, a visszavonuló német és magyar katonaság utolsóként hagyta
el a 61-es úton Kaposfőt. Ezekben a napokban a mostani Petőfi utcában magyar katonák voltak elszállásolva, többségében
szegedi és Szeged környéki katonák. A hadi helyzet kedvezőtlen alakulása, a gyors visszavonulás következtében a
hadsereg felbomlóban volt (Szálasi-korszak). A katonák egy része már nem nyugatra, hanem haza akart menni.
Elmondásuk szerint, hallgatólagos tiszti jóváhagyással a katonák egy része itt várta be a szovjet csapatokat. Néhányan
civil ruhába öltöztek, és a front gyors mozgása következtében bíztak abban, hogy hazajutnak, legrosszabb esetben
fogságba. Az események sajnos nem így alakultak. A3. Ukrán Front csapatai átkelve a Dunán és a Dráván viharos
gyorsasággal törtek előre a zalai olajmezők felé. Szinte ellenállás nélkül foglalták el december 2-án Kaposvárt is. 1944.
december 3-án még lövés sem hallatszott, de az est csendjét már sűrű akna és ágyútűz verte fel. A Balkánról és
Olaszországból átcsoportosított német csapatok Kiskorpád és Nagybajom térségében súlyos csapást mértek a Dunától
szinte ellenállás nélkül érkező szovjet csapatokra. A véres harcok tovább folytatódtak. A front megállt. Szovjet katonák
tízezrei torlódtak itt: gyalogság, tüzérség minden mennyiségben és mélységben. Mögöttük belügyi (NKVD) és megszálló
alakulatok. Ezen a tömegen visszafelé keresztül jutni lehetetlen volt. Elfogták őket. Nem tagadhatták, hogy magyar
katonák és nem laknak Kaposfőn. Nem akartak tovább harcolni. Ez azonban nem számított, nem volt mentő körülmény.
Nem tudni kik hozták az ítéletet, mit közöltek velük, de az a halál volt. Valószínű 6-án hajnali órákban kikísérték őket a
61-es út északi oldalán a patak melletti rétre, és ott agyonlőtték mind a harmincat. Talán aznap vagy a következő napon a
közeli házakból néhány felnőtt férfit kirendeltek a temetésükre. Közöttük volt az édesapám Torma Sándor, szomszédunk
Baksa Lajos, Mátés József, a többiekre már nem emlékszem. A halottak többsége civil ruhában volt. A zsebükből kiszórt
iratokat, leveleket nem engedték az őrök összeszedni, így nem lehetett őket azonosítani és értesíteni a hozzátartozókat.
Valamennyi halottnak fejlövése is volt. Közel a rét melletti szántóföld végében ásott sírba temették őket. Több, mint egy
évig itt domborodott a sír az exhumálásig. Az eltemetettek között volt egy fekete bajuszú katona, aki az előző héten még
nálunk lakott. Egy hozzánk „beszállásolt” szovjet tiszttől meg mertem kérdezni: „Miért lőtték őket agyon?” Azt
válaszolta: „Spionok voltak.” A Szultán kapitánynak nevezett tiszt kaukázusi mohamedán ember volt, aki megvédett
bennünket a részeg katonáktól. Ami pedig a jegyzői jelentésből kimaradt igazságot illeti, a lelőtt magyar katonák nem
voltak kémek, nem is tudtak volna kémkedni, csak elegük volt a háborúból és nem akartak tovább harcolni.
A háború befejezése után kiadott rendelkezések szerint megkezdődött az elesettek áttemetése a temetőkbe. Ennek során
történt a felső réten nyugvó katonák exhumálása és áttemetése a Kaposfői Református temetőbe, közös sírba 1946-ban.
Talán egy-két német katonát is ide temettek. A közös sírt fakereszttel jelölték, és virágokkal díszítették. Az orosz
halottakat Nagybajomba és Kaposvárra temették.
1990. után a község első polgármestere Dr. Antal László készítette a temetői síron látható síremléket az ismeretlen
katonák sírjára. A falunkban szép turulmadaras hősi emlékmű őrzi az első és második világháborúban meghalt katonák és
munkaszolgálatosok, a fogolytáborokban elhunytak emlékét.
1990 óta minden évben, május utolsó vasárnapján a „Hősök Napján”, harangunk szavával is emlékezünk a határon kívül
és belül elesett hőseinkre, közöttük a temetőnkben nyugvó 30 ismeretlen katonára is, akiknek ilyen szomorú sors jutott a
20. századi magyar történelemben.
Kaposfő, 2009. május 31-én
A Hősök Napján
Torma János
Kaposfő
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Tavaszi programok, események iskolánkban
Április 12-én a Ladik médiavetélkedő megyei döntőjét iskolánk Tintapaca csapata nyerte meg. Az országos versenyre
2009. május 22-én meghívást kaptak, amelyet Szolnok városához közel az Alcsi - Holt – Tisza Szabadidő Központban
rendeznek meg. Felkészítő tanár: Mariai Edit. Résztvevő gyerekek: Bogdán Krisztina, Fett Anikó, Katona Szimonetta,
Márton Viktória és Vörhendi Nóra.

Újra itt volt, újra itt van, és újra itt lesz
április 18.
a VERBAI –NAP, melyet minden évben nagy várakozás
előzött meg. Nagy körültekintéssel, és odafigyeléssel
történtek a szervező munkák, amelyek Kispálné Kósa
Katalin tanárnő munkáját dicsérik. Tantestületünk minden
tagja szinte egy emberként fogott össze annak érdekében,
hogy feledhetetlen műsorszámokkal kápráztassák el a
nézőket.
Nagyon sok szülő, nagyszülő, testvér és rokon volt
kíváncsi a gyermekek produkcióira.
Szép számban küldtünk meghívókat az önkormányzatok
képviselőinek, valamint egyéb az iskolához szorosan
kapcsolódó szervezeteknek, de le kell, hogy írjam, szinte
fájdalmas felismerés volt számunkra, hogy meghívásunk
ellenére sem tiszteltek meg bennünket részvételükkel.
Volt, aki pénzzel támogatta a Verbai alapítványt / Itt
jegyzem meg, igen kevés pénz jött össze adományokból,
ami a rossz gazdasági helyzetnek is
betudható./
Köszönet illeti: Horváth Zoltánt, a Tsz dolgozóit stb.,
hogy anyagilag segítették az iskola munkáját.
No, de térjünk vissza az előadásokhoz, hiszen szenzációs
műsorszámokat láthattunk. Volt itt zene, tánc, vers,
jelenet, minden, mi szem szájnak ingere. Az utóbbi
időben népszerűvé vált táncos előadások vitték el a
prímet. Jó hangulatú zenés produkciókat láthattunk úgy a
néptánc, mint a modern tánc terén.
Néptánc tanáraink irányításával az alsó évfolyamok
összeállításait láthattuk. Ostorcsapkodás közepette
énekkel, kurjongatással tették élményszerűvé az estet.
Vastapssal jutalmazta őket a nézőközönség.

Keringő, keringő! Ez minden lány álma, hogy egyszer
gyönyörű habos ruhában lejthessen párjával a
parketten. Ezt láthattuk a 8. osztályosok előadásában.
És a 7. a osztály! Hát igen! Jól mutattak az egységes
öltözetükben, ahogy az ABBA zenéjére ropták a
táncot. A 7.b osztályosok bájosak voltak, a maguk kis
szűk létszámukkal szórakoztattak bennünket.
A városi és kistérségi versmondó versenyen díjazott
tanulóink szívet melengető szép versekkel tették
ünnepélyesebbé e kulturális eseményt. Majd a zongora
hangja töltötte be az egész termet Tanulóink
fülbemászóan szép dallamokat játszottak, s Újláb tanár
úr kíséretével az énekkar ismét bebizonyította, hogy a
ZENE a ZENE a ZENE kell mindenkinek. Írhatnék
még hosszasan erről a rendezvényről, de az újságba
még más cikk számára is kell a hely.
J.K.E

Míg az 5. osztály igényes zenére kalózos történetet adott
elő fergeteges sikerrel, addig a 6. osztály a sörtánccal
vívott ki magának nagy elismerést.
A Föld napja (április 22) célja, hogy különféle akciókkal hívják fel
a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a világot?”

Iskolánk tanulói ez alkalommal a falutakarítást vállalták,
az utcákban az elszórt szemetet szedték össze.
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1989-ben Kaliforniában a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása a következő jelentős esemény, ettől
kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld
napját az egész világon. Több mint 125 ország polgárai, civil szervezetei kapcsolódtak be a programba.
Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek civil
szervezetek és helyi önkormányzatok, iskolák.
Április 24. a III. Szennai Kistérségi Matematikaverseny helyezettjei:
2. osztály

hely
2.

Ignácz Barbara

5.
6.

hely

3. osztály

4. osztály

hely

Tölli Bianka

6.

Handa Dominik

Epstein Ráchel Tímea 4.

Benedek Enikő

8.

Farkas Dávid

Petrus Réka

Kolonics Gabriella 11.

2.

6.

Varga Alexandra

Május első vasárnapja : Anyák napja
Nemcsak a tavasz, de az év egyik legszebb ünnepe is az anyák napja! Ezen a napon, május első vasárnapján
minden gyermek és felnőtt az édesanyját köszönti! Ez a nap csak az övék, őket ünnepeljük, nekik mondunk
köszönetet mindazért a sok szeretetért, fáradozásért, segítségért és
gondoskodásért, melyet egész évben nyújtanak nekünk,
gyermekeiknek!
Iskolánkban is május első hetének szinte minden napjára esik egy-egy
Anyák napi ünnepség, amelyet az osztályfőnökök szerveznek
tanítványaikkal a szülőknek, nagyszülőknek tanítás után.
Meglepetésként maguk készítette apró ajándékokkal kedveskednek az
ünnepelteknek. Az osztályukat szépen feldíszítve várják gondosan
megszerkesztett
műsorukkal
a
gyerekek
édesanyjukat,
nagymamájukat. Minden ünnepelt mosolygó, örömtől könnyes
szemmel távozik.

Madarak és fák napja Várdán
Mindig tanul az ember!
Hogy miért is ezzel a mondattal kezdem a beszámolómat, most megindoklom.
Tavaly és az azt megelőző évben is meghívást kaptunk Várdára a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezendő
versenyre. Az újdonság erejét kihasználva elvárások nélkül
Meneteltünk, állomásról állomásra, míg a második helyet meg nem szereztük magunknak. Az elmúlt évben is nagy
lelkesedéssel készültünk a rendezvényre, sokat tanultunk, és most csak fél ponttal maradtunk le az első helyről.
No és akkor most ugrik a majom a vízbe!
Idén május 9-én reggel azzal az elszántsággal indultunk a tett
helyszínére, hogy most elhozzuk az első helyet, ha törik, ha szakad.
Rengeteg munkát fektettünk a felkészülésre, madárhangokat hallgattunk
reggeltől estig. Felosztottuk a tanulandó anyagot egymás között, így
mindenkinek volt egy témája, amibe jól beleásta magát. Még Várdára is
elment Kovács Norbi kispajtásunk, hogy lefotózza a madárbarát kert
kiállított tablóit. Büszkén, duzzadó kebellel szedtük lépteinket a várdai
helyszínre, ahol nagy örömünkre, megint terülj asztalkám fogadott
bennünket. Lángos, hot-dog, gulyás, fagyi csupa- csupa könnyű
egészséges kaja. Még az igazgató bácsi és Ibolya néni is eljött, hogy
szurkoljanak nekünk. / Meg kell, hogy jegyezzem, minden évben, testben és lélekben is velünk voltak./
És akkor elkezdődött a vetélkedő. Tizenhárom csapat nevezett, mi a 3-as” kocsiállásról” indultunk. A kaposvári
Madártani Egyesület munkatársai képviseltették magukat a feladatok helyszínén. Elmondhatom, hogy nem volt könnyű
dolgunk. Igen nehéz, szakmailag sokrétű feladatsorok voltak. Nagyon igyekeztünk, lelkesen énekeltünk, kiváló
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csapatszellemet sugároztunk. Ezért is kaptunk szinte minden állomáson plusz pontot, amit később nem számítottak be
az összesítésnél. Ez fájó pont volt számunkra. Talán így eshetett meg, hogy a remélt első helytől el kellett búcsúznunk.
Az eredményhirdetésnél ez látszott mindannyiunkon, sőt még Ibolya néni lelkesedése is alábbhagyott, aki ugyan
próbálta a lelket tartani bennünk, de nagyon el voltunk szontyolodva. Látjátok, ezért nem kell úgy elindulni egyetlen
egy versenyen sem, hogy nyernünk kell! Hiszen a részvétel a fontos, a küzdés, az élmény, és nem mindig a győzelem.
Ez tanulság lesz számunkra az elkövetkezőkben.
Révbe ért a Ladik
Tintapaca csapatunk 2009. május 22-23-án részt vett a Ladik országos
médiavetélkedőn,
melyet
a
Szolnok
melletti
Alcsi-Holt-Tisza
Szabadidőközpontban rendeztek meg. Tizenhét megye legjobb újságíró
palántáival mérhettük össze tudásunkat. Mikor megérkeztünk a
hosszú és fárasztó utazás után, elfoglaltuk a nagyon otthonosan berendezett
szállásunkat, majd felfedeztük a gyönyörű vidéket, és csobbantunk egyet a
medencében. Ezután elkezdődött a vetélkedő. A feladatokat nagyon
nehéznek véltük, de megbirkóztunk velük. A szabadidőben sárkányhajózás,
vetélkedő csokoládéért, táncház és tábortűz tette élménydúsabbá a
programot. A táncház a zene stílusa miatt nem volt népszerű, de mi részt
vettünk rajta, míg mások lehűtötték magukat a medence hűs vizében. A
tábortűz nagyon családias hangulatú volt, a többi csapattal próbáltuk énekelni
a nyolcvanas évek dalait. Bár másnak reggel korán kellet kelni, este mégis mindenki ismerkedett és szórakozott. A reggel
nehezen indult, de a svédasztalos reggeli erőt adott az ezután következő vetélkedőhöz. A második vetélkedőn visszafojtott
izgalommal vártunk a pontszámok kihirdetését, és hogy vajon kinek a ladikja ér legelőször célba. Bár a versenyt nem a mi
csapatunk nyerte, mi mégis rengeteg élménnyel tértünk haza.

Kirándultak a pedagógusok, óvónők, konyhai dolgozók, tehát intézményünk dolgozói!
Hajnali 6 órakor indultunk utunk első állomására, Pannonhalmára. Nem részletezem az élményeket, inkább néhány fontos
ismertetőt kimásoltam a Net-ről.

Pannonhalmi Bencés Főapátság
„A Pannonhalmi Bencés Főapátság Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti
központja. Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi kistérségben, Pannonhalma városban (régi nevén
Győrszentmárton) található. A főapátság vonzereje és a környék természeti adottságai miatt a város Magyarország
turisztikai térképén az egyik leglátogatottabb célpontnak számít, a település a turizmusra van berendezkedve. A fő
turisztikai látnivaló, az „ezeréves apátság” nemcsak építészeti jelentőséggel bír, hanem sokoldalú kiállításaival és
gyűjteményeivel kultúrtörténeti emlékeket tár a látogató elé. Turisztikai jelentősége miatt Pannonhalmán gyakran csak a
Pannonhalmi Bencés Főapátságot értik.
A főapátság látványos épületegyüttese a Szent Márton-hegyen épült fel. A román stílusú
altemplom és kerengő, valamint a gótikus bazilika az évszázadok során barokk és
klasszicista stílusú épületrészekkel egészült ki, amelyek a főapátság mai arculatát
meghatározzák. A 19. századi könyvtárterem 400 ezres gyűjteményében számos
könyvritkaságot őriznek. Az egész épületegyüttest a magyar klasszicizmus egyik
legismertebb alkotása, az 55 méter magas torony koronázza.
A Pannonhalmi Bencés Főapátság az UNESCO Világörökség Bizottságának döntése
nyomán 1996 decembere óta a világ
kulturális örökségének része.”
Utunk következő állomása egy kis kitérővel a
Cseszneki Vár megtekintése volt. Ezt a
látogatást nem tartalmazta eredeti tervünk, de miután elmentünk mellette, a
látvány annyira lenyűgöző volt, hogy megszavaztuk a vár megmászását.
Érdemes volt!Veszprémből Győrbe vezető országút mentén, festői
környezetben, a Vár-hegy Kelet-Nyugati irányában húzódó, dachsteini
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mészkőszirtjének éles gerincén áll a még romos állapotában is páratlanul szép XIII. században épült gótikus Cseszneki
Vár. A Vár pazar szépségű romjai napjainkban is a turisták kedvelt kiránduló-helyei közé tartozik. A Várban jelenleg is
folynak állagmegőrzési és rekonstrukciós munkálatok, melyek a látogathatóságot alapvetően nem befolyásolják! A
Bakony gyöngyszemének is hívják.
A régi, 13. századi vár alapfalai a felső vár délnyugati része alatt húzódtak. A feltárt nyomok szerint a téglalap alakú
építmény a felső várnál lényegesen kisebb volt, amelyek harántfalak osztottak kisebb helyiségekre. Ezt a várat a 14.
században teljesen lebontották. A 15. század eleji vár új alapokra épült. Az alaprajza egy téglalaphoz csatlakozó ötszöget
formázott, középen belső udvarral. A déli oldalon alacsonyabb gazdasági épületek húzódtak, a többi fal a vár lakóépületeit
rejtette. A déli oldalon egy félkör alaprajzú kis torony is állt. Az északnyugati bejáratot valószínűleg felvonóhidas kapu
védte, melynek Garai-Cillei címeres szemöldökköve máig fennmaradt. A felső vár néhány szép faragású kőtöredékét a
Nemzeti Múzeumban őrzik; ezekből a történészek arra következtetnek, hogy a vár hajdani külleme tükrözte az építtető
Garai nádor gazdagságát.”

Osztálykirándulások
2009. május 26-án (kedden) az első osztályosokkal Mesztegnyőre
mentünk tanulmányi kirándulásra. Az erdei kisvasúton vonatoztunk, út
közben végig gyönyörű erdőben és egy halastó mellett vezetett az út. Akik
jól figyeltek az egyik tisztáson őzet is láthattak. A végállomáson leszállva
azonnal „birtokba vettük” a helyet, mivel még nem volt nagy hőség a
gyerekek focizhattak, szaladgálhattak, tollaslabdázhattak.
Később
kézműveskedtünk, mindenki hajtogatott száját nyitogató sárkányfejet,
majd a gyűjtött levelekből, virágokból és termésekből képet ragasztottunk.
Hamar eltelt az idő, csak azt vettük észre, hogy begördült értünk a
kisvonat, hogy visszaszállítson a buszhoz. Hazafelé hogy lehűtsük
magunkat egy jót fagyiztunk. Nagyon vidáman és kellemesen telt el ez a
nap.

Az elsősök nevében: Farkas Aliz

Május 27-én Sümegre mentünk tanulmányi kirándulásra. Felejthetetlen
élmény volt bejárni a kúp alakú mészkőhegy tetején álló várat, melynek
építtetését a tatárjárás után IV. Béla kezdte el. Megtekintettük a Vár tövében
található, Lovashintó Gyűjteményt, Szablyakiállítást és Lóistállót. Nem
hagytuk ki az Állatsimogatót sem. A Nagy Lovagteremben fergeteges
középkori lovagi torna bemutatón vettünk részt. A programhoz tartozott a
háromfogásos felséges lakoma, melyet a korra jellemző módon készítettek el
és szolgáltak fel nekünk. Marcaliban rövid pihenőt tartottunk, és a Kandler
Cukrászdában fagyizással fejeztük be a kirándulást.
A harmadik osztály élményeiről: Bakonyi Istvánné
Május 27-én az 5. osztály a harkányi fürdőben lubickolt, majd a Siklósi
várban tettek látogatást. A kirándulásról élményekben gazdagon jöttek haza.
Május 29-én iskolánk minden tanulója Gyermeknapi Rendezvényre volt hivatalos a kaposvári Laktanyába. Színes
program keretében Lego-és fegyverkiállítást, katonai bemutatót nézhettek meg, illetve íjászattal, lövészettel és póni
lovaglással tölthették el a napot. A gyerekek nagyon aktívak voltak , Baby Gabi koncertjén is együtt énekeltek az
énekesnővel a színpadon.
Június első hetében iskolánkban „Egészség-hét” projekt zajlott, melynek keretében tanulóink az egészséges életmódról
hallhattak előadásokat védőnők közvetítésével.
Felvilágosítás életkori sajátosságokkal kapcsolatban (Libresse-program.)
Mit tehetünk egészségünkért?
A kábítószerek, a dohányzás és az alkohol veszélyei.
Lénárt Kinga aerobic oktató előadása után minden diák együtt tornázott az iskola udvarán két 8. osztályos tanuló
vezetésével.
Játékos sportprogramokat szerveztek a nevelők:

Ügyességi kerékpárverseny,
Röplabdaverseny;
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Közlekedési verseny;
Tanár-.diák foci.
A program zárásaként gyümölcstálakat készítetek a tanulók tanáraik
segítségével osztályonként, amelyet el is fogyasztottak. A folyosón
kiállítást rendeztek étlapokból és plakátokból, amelyeket a tanulók
készítettek az egészséges életmóddal kapcsolatban.

Június 5-én a 2. osztály kirándult Szigetvárra és Pécsre. Először a szigetvári
várat néztük meg. Sokan közülünk még sosem láttak valóságban várat, így
nagy izgalommal jártuk be minden zegét-zugát. A híres Zrinyi szobor előtt
osztályképet is készítettünk. Utána a pécsi állatkertet látogattuk meg. Nagyon
sok állatot láttunk, néhányat meg is simogattunk közülük. Legjobban az
abaligeti Cseppkőbarlangot vártuk, amelyben nem is csalódtunk, mindenkit
elvarázsolt annak szépsége. Sajnos az időjárás nem nagyon kedvezett nekünk,
de így is egy nagyon szép élménnyel zárhattuk az idei tanévet.
A 2. osztály gondolatait tolmácsolták osztályfőnökeik: Kissné Balázs
Katalin és Merkeiné Vajda Anikó

A 4. osztály Patcán
Két szép napot töltött el Patcán a Katica-tanyán a 4. osztály osztályfőnökükkel
Szalai Józsefnével és Járfásné Kerényi Eszterrel. Az első napon késő délután
meglátogattuk őket. Lelkesen fogadtak, tele voltak energiával, élményekkel.
Elmesélték, hogy reggel 4 autóval indultak, megérkezés után birtokba vették a
terepet. Már előre eltervezték, hogy este kicsit buliznak. Kipakolás után a
Kalandpark ösvényen sétát tettek, majd a tanyára indultak, ahol kenyeret
dagasztottak. Míg a kenyerek keltek, ők pólókat batikoltak 3 színben,
mindenki saját magának. Ebéd után elkészítették a cipókat és a kemencébe
tették. Közben batyusbábút készítettek. Uzsonna után kiszedtük a gyönyörűen
megsült kenyereket a kemencéből – ekkor már mi is megérkeztünk – majd
bevettük a várat és megnéztük az állatokat: kecskéket, teheneket, disznókat. A
fiúk felmásztak egy régi traktorra és más mezőgazdasági gépekre is. Közben
Teri és Eszti néni megkérte a gyerekeket, hogy írják le az első nap élményeit.
Készségesen le is írták és én ezeket az írásokat is felhasználva készítettem el ezt a
kis cikket. Később minden gyerek izgatottan segédkezett a tehénfejésben, majd az
általuk kifejt tejet kóstolgatták. Mindenki alaposan elfáradt, így nekiálltunk a
ropogósra sült kenyerek lakmározásához. Míg a gyerekek vacsoráztak, mi
hazajöttünk. Előtte megtudtuk, hogy a holnapi nap is nagyon izgalmas lesz: reggeli
tornával kezdenek, lesz agyagozás, kürtös kalács sütés, lovaskocsikázás, verseny
időre a kalandösvényen, ebéd a Katica Étteremben és így tovább. Még aznap
üzenetet kaptam tőlük, hogy még este fociztak is, és epertortát, majd jégrémet
ettek, amelyet látogató szülők és hozzátartozók vittek számukra, „nehogy
éhezzenek szegény gyerekek.” Hozzáteszem, hogy 2 napra annyi élelmiszert
kaptak, amely 2 hétre is elegendő lett volna számukra. Természetesen este még „buli” is volt. L. S. I.
Ugyancsak június 5-én a 8. osztály tett látogatást a szigetvári fürdőre. A rossz idő
ellenére remekül szórakoztak. A „csapat” utoljára volt együtt , érezni lehetett, hogy
igazán akkor tudatosult bennük az elválás közelsége, az általános iskola befejezése.
Önfeledten ugráltak a vízbe, a fiúk a lányokat a vállukra vették, így örökítették
meg sok-sok fotóval ezt a szép napot. Biztos vagyok abban, hogy ez a nap
mindannyiuk számára örök emlék marad
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A fővárosban voltunk
Végre eljött az a nap, amit már év eleje óta vártunk, az osztálykirándulás!
A korai kelés miatt kicsit fáradtan bár, de izgatottan indultunk neki a három órás útnak. Az út odafelé nagyon hamar
elrepült és az eső senkit sem hangolt le. Először a Csodák Palotájába mentünk, ahol mindenki csak ámult-bámult mikor
megláttuk azt a sok találmányt, amit mind használhattunk. Szinte mindent kipróbáltunk, amire nem az volt írva, hogy
"csak 30 kg-ig". :) Az időjárás kedvezett nekünk és így elmentünk a Várba.
A Duna, Lánchíd, Mátyás templom és a Parlament látványa mindenkit
lenyűgözött, főleg azokat akik most jártak először Pesten. Következő
úticélunk a labirintus volt. Kisebb csoportokban mentünk, mivel nem volt
világítás és senki nem mert külön menni. Minden lépést félve tettünk meg a
sötétben. Félelmünket nem csak a sötét okozta, hanem az indián hangok,
amelyek a kutak mélyéről jöttek. Persze egymás ijesztegetése sem
maradhatott el. A legnagyobb meglepetést az a szökőkút okozta amiből bor
folyt. Bár rá volt írva, hogy nem ajánlott megkóstolni, mi mégis szabályt
szegve egy kortyot ittunk. Majd a sötétséget otthagyva elindultunk a Hősők
terére, ami nagyon érdekes volt mindenki számára. Jó érzés volt tudni, hogy
olyan emberek szobra előtt állunk, akiket már történelemből tanultunk. Majd
ismét buszba szálltunk és elmentünk a Városligetbe. Sétáltunk a napsütötte parkban, majd egy jó hideg jégkrém
elfogyasztása után ismét buszozás következett. Elérkezett a várva várt szabadidő a Mamut Centerben. Eddig nem mondott
nekünk semmit, csak annyit tudtunk róla, hogy sokkal nagyobb, mint a mi kis Plázánk. Két óra szabadidőt kaptunk,
melyben a legizgalmasabb rész az L.L. Juniorral való közös fényképkészítés volt. Fáradtan indultunk neki az ismét három
órás hazaútnak.
Ez a kirándulás is izgalmakkal teli eseményeket tartogatott, elvégre "nem tart soká a hetedik nyár"...
A 7. osztály kirándulásáról: Márton Viktória

A hatodikosok osztálykirándulása
Az idei osztálykirándulásunk célállomása a Gyöngyös Tanya volt, ami Kadarkút és Lad között található a
Gyöngyöspusztára vezető bekötőút mentén. Korábban már sok jót hallottunk erről a helyről, az osztályunkból néhányan
jártak már itt, így amikor felvetődött, hogy az osztálykirándulást ide tervezzük mindenkinek tetszett az elképzelés. A
programban lovaglás, íjászat, állatokkal ismerkedés, lovaskocsizás és vadmegfigyelés szerepelt, emellett kemencében sült
langallóra és egy erdei tanösvény rejtelmeire is számíthattunk.
A kirándulás napja június 9-e, kedd volt, a nemrégiben beszerzett önkormányzati busszal indultunk útnak. A Gyöngyös
Tanyára érkezéskor Dezső bácsi, a tanya mindenese várt minket. Megbeszéltük vele a programokat, közben meg is
reggeliztünk a tanya fedett, de fal nélküli kis házikóiban. A gyerekek eközben felfedezték maguknak a tanyaudvar
szegletében levő kis játszóteret, a hintát és a stilizált vadászles mellé állított színes gólyalábakat. Ezeket néhányan elég
gyorsan megtanulták használni, tíz-húsz métert le is gyalogoltak gólyalábon, így az első fényképek is elkészültek.
Ezt követően Dezső bácsi végigvezetett minket a tanya bemutató gazdaságán. Láttunk régi földművelő eszközöket,
amelyeket azóta gépek váltottak fel, régi növénytermesztéshez, állattenyésztéshez és famegmunkáláshoz használt
szerszámokat. Dezső bácsi nem egyszerűen csak megmutatta ezeket, bevonta a gyerekeket kérdéseivel, így mindenki
figyelt szavaira. Megnéztük persze az állatokat is, lovakat, szamarakat, mangalicákat, kecskéket, birkákat valamint a
kacsákat és a ludakat is. Ezután végigjártuk a tanya végén kezdődő, sűrű erdőben kanyargó tanösvényt.
Kezdett melegedni az idő, így az üdítőinket bepakoltuk a szabadtéri konyha hűtőjébe, eközben Dezső bácsi befogott két
lovat az egyik lovaskocsi elé, hogy vadmegfigyelő túrára induljunk vele. A kocsi kicsit szűknek bizonyult számunkra,
nem huszonegy, hanem néhánnyal kevesebb, nagyjából tizenhat fő számára készülhetett, de pótülésekkel azért szűkösen
elfértünk. Dezső bácsi elmondta, hogy ha kellően csendben tud lenni a csapat,
akkor elég közelről tudunk majd szarvasokat, őzeket és vaddisznókat
megfigyelni. Nos, csendben lenni nem sikerült tökéletesen, mert nagyon jó volt a
hangulat a kocsin a hepehupás, helyenként sáros úton, de így is láttunk jónéhány
őzet, szarvast a másfél órás kocsikázás alatt.
Miután visszatértünk a tanyára előkerült a focilabda, csapatokat alakítottunk és
elkezdődött a szántóföldből focipályává avanzsált területen a játék. Nagy volt a
meleg, így kisebb nagyobb pihenőkkel három meccset is lejátszottunk a délután
során. Közben megsült a langalló a kemencében, amit fokhagymával, sóval és
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tejföllel szolgáltak fel. A huszonöt centis langallókból jutott mindenkinek nagyjából négy, így igencsak jóllaktunk velük.
Ebéd után előkerült az egyik szamár, aki akart, felülhetett a hátára. Lovakról volt szó e célra korábban, de valamiféle EU-s
szabály ezt megtiltotta… És ha nincs ló, jó a szamár is. A lovaglás után Dezső bácsi kihozta az íjakat és a nyílvesszőket,
három e célra rendszeresített bálára céltáblát tett fel és elkezdődött az íjászat. Mások tollasoztak, röplabdáztak és a
focimeccsek is tartottak még. Ezután kolléganőmmel végignéztük a tanya vendégházát - kényelmes és igényes szállást
talál az, aki itt szeretne megszállni.
Végül a korábban tervezetthez képest két órával később indultunk haza, jól éreztük magunkat és nem voltunk időhöz
kötve. Kadarkúton a cukrászdánál megálltunk fagyizni, ezután Jákó, majd Kiskorpád felé utaztunk haza. Hasznos és
kellemes kirándulás volt, amire bizonyára szívesen emlékszünk majd vissza.
Dávidházi Tibor
Ballagás 2008/2009 tanév
Május 13-án elballagtak a nyolcadik osztályosok.
Műsorközlő röviden:
A kopjafánál Palkovics Nóra az itt töltött 8 év emlékére szalagot kötött
fel a zászlóra a búcsúzó 8. osztály nevében.
Verssel emlékezett meg az iskola elhunyt tanárairól Balogh Anikó.
Horváth Dorina és Hamus László koszorút helyeztek el a ballagók
nevében.
A Himnusz eléneklése után a 8. osztályosok búcsúztatása és búcsúzása
következett.
- A 8. osztály nevében Vörhendi Nóra és Fett Anikó búcsúzott.
- A 7. osztály verssel köszönt el a nyolcadikosoktól Horváth Dalma előadásában.
A zászló átadása után a 8. osztály két dallal köszönt el az énekkartól és az iskolától.
Búcsúzás egy-egy szál virággal és tablóképükkel a tanáraiktól, tanítóiktól.
Tanévzáró és búcsúzó beszédet mondott Lesz Gyula igazgató.
A kitűnő bizonyítványok és jutalomkönyvek átadása.
A Jó tanuló – Jó sportoló vándorserleg átadása Palkovics Nórának.
A 4. osztály táncos bemutatóval búcsúzott.
A Szózat meghallgatása után a Tanévzáró és Ballagási Ünnepség befejezéseként a 8. osztály jelképesen az Udvari
Kapun keresztül az igazgató kézfogásával távozott.
Falunap Kaposmérőn, Kisasszondon és Kiskorpádon.
A tanévzáró napján délután iskolánkból a kaposmérői Falunapon két osztály
lépett fel: a 4. és a 7. a. osztály. Mindkét osztály egy-egy táncos műsort adott
elő. A kiskorpádi Falunapon bővül még egy osztállyal a kaposfői diákok
műsora, az ötödikesek egy zenés kalóztörténetet mutatnak be.
Kisasszondon szintén a 4. és 7.a osztály szerepel.
Kívánunk nekik és felkészítő tanáraiknak sok sikert és tapsokat.

Diáksport
Hőgye Sára 4. o. tanulónkat beválogatták az újonc magyar
asztalitenisz válogatottba. A nyáron több edzőtáborba, majd nyár
végén Franciaországba utazik egy versenyre. Nagyon büszkék
lehetünk rá, hiszen az országban csak négy kislánynak adatott meg
ez a lehetőség. Nővére, Hőgye Virág szintén benn van az újonc
magyar asztalitenisz legjobbjai között. Kisöccsük, Hőgye Gábor is
indult már a válogatottba, ahol jól szerepelt.
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Május utolsó hetében iskolánk tanulói két labdarugó bajnokságon is szerepeltek. A Valder István Emléktornán vettek részt
Igalban, ahol a 4. korcsoportos fiúk és a lányok csapata is első helyezést ért el, míg a 3. korcsoportos fiúk 2. helyen
végeztek. Az egyéni értékeléseken is jól szerepeltünk: Hampuk Ádám a fiúknál, míg Palkovics Nóra a lányoknál a
legtechnikásabb játékos címet szerezték meg. A kapusok közül a 3. korcsoportos Horváth Attilát választották a
legjobbnak. A hetes rugó versenyen is jól szerepeltünk, ezt is Hampuk Ádám nyerte meg, míg a második helyezett Erdei
Ferenc lett.
Két nap múlva a 4. korcsoportos fiúk a tavaly végzetekkel kiegészítve Kaposmérőben a Hunyadi Kupán szintén első
helyezést szereztek.

_____________________________________________________
Községi Könyvtárunkba az alábbi 25 új kötet és 12 DVD érkezett:
Bencsik Gábor – Cigányokról
Norbert Düwel – Cselezz, passzolj, lőj!
Bartos Erika – Anna, Peti és Gergő– Játszunk együtt!
Bartos Erika – Anna, Peti és Gergő– Süss fel nap!
Bartos Erika – Anna, Peti és Gergő– Nagycsalád
lettünk!
Marék Veronika – Boribon kirándul
Marék Veronika – Boribon születésnapja
Marék Veronika – Boribon és a 7 lufi
Marék Veronika – Boribon beteg
Marék Veronika – Boribon és Annipanni
Marék Veronika – Öcsi és Bátyó
Marék Veronika – Hol vagy Kipp-Kopp?
J.Randy Taraborrelli – Madonna
Mihancsik Zsófia– Friderikusz eddig
Faludy György – A pokol tornácán
Judith McNaught- Whitney, kedvesem
Győri Gyula – Nota Bene!
Michael Bond – Paddington Itt és Most

Michael Bond – A medve, akit Paddingtonnak hívnak
Puskin – Anyegin
Julian Rathbone – Az angol ügynök
Preston - Spezi– A firenzei rém
Utónévkönyv lánynevek
Nagy Bandó András – A táltossá lett kiscsikó
Dr. Lenkei Gábor – Cenzúrázott egészség
Dr. Lenkei Gábor – Élni jó! DVD
Frakk – Fő a kényelem DVD
Frakk – A macskák réme DVD
A kisvakond álmodik DVD
A kisvakond és az egér DVD
A kisvakond nadrágja DVD
Baby Rex- Rex a kölyökfelügyelő DVD
Autók, repülőgépek és léghajók DVD
A Karib –tenger kalózai – A világ végén - DVD
Ősvilág Discovery Channel– DVD
Bourne csapda – DVD
Mesél az erdő -DVD

A Kultúrház 2009.08.01.-08.16-ig szabadság miatt zárva!
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Pályáztunk – nyertünk!

Kaposfői Napsugár Óvoda - Pillangó csoport
2008. szeptemberében országosan meghirdetett dekorációs
pályázaton 3. helyezést értünk el. Nem sokkal később ismét egy
országos pályázaton vettünk részt, amit a Pritt írt ki. A
gyerekekkel játékokat kellett készíteni újrahasznosított
anyagokból (WC-papírguriga, flakon, tejfölös-, üdítős doboz
stb.) vidámpark témában. Készítettünk hullámvasutat, körhintát,
mese-kastélyt, Vidám Manókat, állatokat.
A pályázaton első helyezettek lettünk, így a gyermekekkel és
szüleikkel egy felhőtlen vidám napot tölthettünk el a budapesti
Vidámparkban, ahol a pályázat szervezőinek jóvoltából a
gyerekek
ingyen kipróbálhatták a Vidámpark játékait. Ezen felül vendégül
láttak bennünket Kubu rostos üdítővel, ásványvízzel,
szendvicsekkel, gyümölccsel, túró rúdival a gyerekek nagy
örömére.
A nap végén szép élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Pályázati anyagunk:

Budapesti kirándulásunk:
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Nyári napközis tábor
2009. június 15-26-ig idén is megrendezésre került a Nyári Napközis Tábor a kaposfői Kultúrházban, a
Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ valamint a Kaposfői Önkormányzat támogatásában. A táborba hívtunk,
és vártunk minden általános iskolást a leendő 1. osztályostól az elballagott 8. osztályosig egyaránt. Programokban és
eseményekben gazdag 2 hetet tudhatunk magunk mögött. Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, de ugyanakkor
kellő képpen el is fáradt. Az idei évben nem csak kaposfői gyerekeket, hanem kaposmérőieket is vendégül láttunk.
Június 29-től Augusztus 19-ig a tábor a kaposmérői Faluházban folytatódik, ahol a kaposmérői gyerekek mellett a
kaposfőiek is jól szórakozhatnak, és tartalmasan tölthetik el a szünidőt.
Néhány gondolatban felidézném az elmúlt két hetet, remélem ezzel sok résztvevőnek
kellemes emlékeket juttatok eszébe. Az első nap délelőttje az ismerkedésé volt, és már ezen
a napon is új barátságok szövődtek. A gyerekek megismerkedtek egymással, játékosan
megtanulták egymás neveit, ismerkedtek a szabályokkal, és az igénybe vehető játékokkal.
A délután az ecseteké és ceruzáké volt, gipszet festettünk és
színeztünk, majd megérkezett hozzánk Takac Marika néni, aki –
főként a lányok örömére – gyöngyfákat és textilvirágokat készített
az ügyes kezű gyerekekkel, majd sorversenyt rendeztünk.
Kedden délelőtt - egy már a gyerekek által is jól ismert - vendéget
vártunk, Figura Ede előadóművész személyében, aki a Hétfejű sárkány c.
műsorával érkezett hozzánk. A műsorra vendégül láttuk az óvodásokat
is, és szinte minden gyermek kapott valamilyen szerepet az előadásban.
Igazán jól szórakoztunk! Délután elsétáltunk a focipályára, ahol
tollasozni, focizni lehetett.
Szerdán délelőtt egészség délelőttöt tartottunk. A tavalyi évben is nagy sikert aratott ambubabát Vörhendi Péter hozta el hozzánk, és a gyerekek az elsősegélynyújtás alapjait
ismerhették meg a szakember segítségével. Délután az üvegfestés következett.
Csütörtökön kirándulást szerveztünk a Bárdudvarnoki
Petörke-tóhoz és Kaposmérőbe. A táborozók egy része
biciklivel, a többiek gyalog vágtak neki az útnak
Pósteleken keresztül. A hosszú út után a Petörke-tónál
kipihenhettük magunkat, majd a Kaposmérői Faluház volt
a következő célpont. A gyalogosan érkezőket a Kaposfő
Közösségi Autóbusz szállította el a Faluházhoz. Egy kis pihenő után ellátogattunk a
kaposmérői Pajtamúzeumba, ahol a helyi lakosok által adományozott régiségeket
tekinthettünk meg. A gyerekek megismerhették a borászathoz, az állattartáshoz, a
kenyérsütéshez és egyéb más a mezőgazdasághoz szükséges eszközöket. A Pajtamúzeumot
a helyi Ifi Klub működteti, akik meghívtak bennünket klubhelységükbe is, ahol csocsózásra,
társasjátékra, internetezésre is volt lehetőségünk. Visszasétálva a faluházhoz hot-doggal és jégkrémmel vártuk az éhes
hasúakat, és a hazaindulás előtt még egy kis futkározásra is volt mód a játszótéren. Péntek délelőtt Árbogást Györgyike a
körmönfonás titkait osztotta meg a gyerekekkel, délután szabadtéri sportjátékokkal, varrással, gyöngyfűzéssel, Activitivel
töltöttük a hét utolsó napját.
A második hét az időjárás szempontjából nem volt kedvezőnek mondható. Hideg volt és esett az eső. A gyerekek
nagy bánatára a kultúrház mögötti füves területet nem tudtuk a nedves fű miatt használni a második hét első napjaiban. A
kézműveskedés azonban szerencsére a nagyteremben is folytatható volt, a nagyobbak pedig biliárd, darts és
csocsóbajnokságot szerveztek. Kedden Éva néni látogatott el hozzánk, aki korongozó gépet is hozott magával. A tábor
minden résztvevője készíthetett magának agyagból valamit. Gyönyörű alkotások születtek, mint pl. vár, váza, cukorka tartó,
hamutál, stb. Délután ügyességi és logikai vetélkedőt szerveztünk, ahol minden csapat remekül helytállt. Az utolsó feladat
egy totó volt, ahol a helyes megfejtés során kiderült, hová is utazunk csütörtökön, egy meglepetés kirándulásra. Szerdán
ellátogatott csapatunk a Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesülethez, a Tolnai Lovastanyára. A rossz idő miatt
lovaglásra ugyan nem volt lehetőségünk, de így is sok érdekes dolgot láthattunk. Délután Ördögh Gyöngyi védőnő
Környezetvédelmi vetélkedőt tartott a gyerekeknek, ahol a szemétszedés sem maradhatott el. Aki még nem fáradt el eléggé
ceruzatartó elefántot is készíthetett.
Csütörtökön Badacsonyba kirándultunk, ezt a napot minden táborozó nagyon várta. Szerencsére még a nap is kisütött
reggelre. A kaposfői és a nagybajomi Falubusszal elutaztunk Fonyódra. A buszokat Gábor bácsi és Laci bácsi vezették.
Fonyódon hajóra szálltunk, és egy fél órás hajóutat tettünk meg Badacsonyig. Sokan életükben először láthatták a
Balatont, néhányan kicsit féltek, nehogy elsüllyedjen a hajó.
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Pár perc után, azonban az aggodalmuknak nyoma se maradt. Badacsonyba
érve kis pihenő után elindultunk meghódítani a nagy Badacsony-hegyet. Ki
lassabban, ki gyorsabban, de teljesítettük a küldetést. Fél óra szabadprogram
után 16 órakor ismét áthajóztunk Fonyódra, ahol a buszsofőrök már vártak
minket. A hazafelé úton szinte mindenkit elnyomott az álom, de az esti filmet
már biztosan senki nem látta. Fárasztó, de annál nagyobb élmény volt a
kirándulás.
Elérkeztünk az utolsó naphoz, délelőtt befejeztük a kézműves
munkákat, rendet raktunk, hiszen délután a szülőket láttuk vendégül, és
kiállítást szerveztünk az elkészült alkotásokból. Délutánra sajnos ismét megjött
a rossz idő, és a grill partit a terasz alatt kellett megtartanunk, de így is nagyon
finom sült virsliket készítettek a Kiss és Kolonics szülők, Benedek Enikő anyukája pedig finom sütivel érkezett. A
hangulatot Dj Ábel fokozta, aki gyerek discot tartott. A tábort délután 17 órakor zártuk, az alkotásokat mindenki hazavitte,
és ha otthon előveszi biztos eszébe jutnak a 2009-es tábor élményei.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített a tábor szervezésében, megvalósításában. Takac Marika néninek,
Árbogást Györgyikének, Vörhendi Péternek, Ördögh Gyöngyinek, Hoffmann Gábornak, a SZASZ-k munkatársának
Dórinak, Szilárdnak, Tamásnak, Józsi bácsinak, a konyhás néniknek a finom ebédekért, Tolnai Györgynek, Noéminek, a
szülőknek, Pfaffné Bea néninek, Paládi Olgi néninek és persze a gyerekeknek.
Tormáné Dell Nikoletta

__________________________________________________________________________
Nyugdíjas Klub életéből
2009. május 16-án Somogysárdon volt megrendezve a
Kistérségi Bemutató, amelyen a Kaposfői Nyugdíjas Klub
énekkara képviselte a községet. Szerencsére volt egy fiatal,
személy szerint Magyar Anita, aki betanította a nyugdíjas
klub énekkarát népdalok éneklésére. A szereplésünk
nagyon jól sikerült, külön megdicsértek bennünket, és ez a
dicséret nem csak nekünk szólt, hanem Kaposfő
községének is.
2009. május 30-án falunapon is fellépett a Nyugdíjas
Klub énekkara és tánckara. Részt vettünk a sváb
süteménysütő versenyen, összesen 24 féle süteményt
sütöttünk. Három nyugdíjas tagunk helyezést ért el, a
többek köszönetnyilvánító oklevelet kaptak. Mindenki
nagyon –nagy lelkesedéssel készült, aminek meg is lett az
eredménye. A megmaradt süteményekkel kínáltuk a vendégül látott Kaposmérői Nyugdíjas Klubot és a
Szennai Nyugdíjas Egyesületet.
2009.június 2-án nagy meglepetésben volt részünk. A német Kisebbségi Önkormányzat meghívott
bennünket egy színházlátogatásra, Szekszárdra, ahol egy német nyelvű előadást nézhettünk meg. A kaposfői
Önkormányzat biztosította az utazást, és így egy nagyon érdekes előadást láthattunk.
Nem tudom, miért van Kaposfőn az, hogy mindentől elzárkóznak az emberek, semmibe nem akarnak
részt venni, pedig higgyék el, ilyenkor idős korban is nagyon sok élményt lehet szerezni. Hol vannak azok a
helybeliek akik, mostanában mentek nyugdíjba? Miért nem jönnek el közénk, hogy egy kicsit fiatalítsák a
csoportot, és szép élményekben legyen részük? Most a nyugdíjas klub életében eljött a pihenő idő, amit
gyógyfürdők látogatására szánunk.
Terveink szerint három gyógyfürdőt látogatunk meg, természetesen csoportos kedvezményt kapunk
mindenhol, és így minden olcsóbb, az utazás is, a belépés is, az étel is.
Aztán kezdődik újra a felkészülés a Gálára, amin már csak a legjobbak vehetnek részt, de reméljük,
hogy mi is köztük lehetünk.
Kaposfői Nyugdíjas Klub
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

indítunk, megfelelő létszám esetén
2009. szeptemberétől a kaposfői Kultúrházban
ismét

kezdő és haladó, ill.
nyelvvizsgára előkészítő
német nyelvtanfolyamot

Jelentkezni lehet, és további információ
kérhető az alábbi telefonszámokon:
Szijártóné Torma Irmánál a 30/9384929-es,
vagy a kultúrházban az 577-058-as
telefonszámon illetve személyesen.
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Könyvajánlók
A könyvek a Könyvtárból kölcsönözhetőek
J.Randy Taraborrelli – Madonna hiteles története
Sokféleképpen jellemezték már. Mondták róla, hogy elragadó és felháborító. Komoly és önző.
Pökhendi és vérlázító. Szemtelen és agresszív. Vonzó és provokatív. Abban azonban mindenki
egyetért, hogy tehetséges, hogy figyelemre méltó, hogy megdolgozott a sikerért. De hiába áll már
huszonöt éve az elragadtatott rajongók és az ellentábor figyelmének kereszttüzében, Madonna ma is
csupa rejtély.

Faludy György – A pokol tornácán
A "Pokolbéli víg napjaim", nemzetközi elismerést hozott Faludy György számára. A "Magyar
Gulágként" emlegetett könyv a második világháború és az '56-os forradalom közötti sötét korszak
legmegrendítőbb irodalmi dokumentuma. Nem kevésbé megrázó a folytatás, a "Pokolbeli napjaim
után" sem, mely a forradalomról, a menekülésről és a hontalanság első éveiről mesél. A harmadik
kötet, "A Pokol tornácán" Angliába, Máltára, Kanadába, az Egyesült Államokba, Marokkóba,
Horvátországba, Erdélybe, s végül Magyarországra röpíti az olvasót. Faludy a tőle megszokott
személyességgel nyújt bepillantást egy negyed évszázad eseményeibe, kalandjaiba, derűs és borús
pillanataiba. Mindhárom kötet a kaposfői könyvtárból kölcsönözhető

Mihancsik Zsófia – Friderikusz eddig
"Az elmúlt tíz évben sokan próbálkoztak azzal, hogy rávegyenek: megírják az életemet. Megírják,
miért jöttek el a világsztárok a Friderikusz-showba, hogy kerültem a Fenyő-villába, hogy nem lettem
tévéelnök, hogy lettem "kőgazdag" (egyáltalán kőgazdag lettem-e), szóval ajánlkoztak többen, hogy
megírják a nyíregyházi suhanc történetét, aki be akarta kapni a nagyvilágot, vagy minimum
Budapestet, de én ettől kényszeresen elzárkóztam. Talán azért, mert tudat alatt irtóztam attól, hogy
lezártnak tekintsem az életem egy részét, és reméltem azt, hogy még nem kell semmit se lezárni….

Bartos Erika – Anna, Peti és Gergő sorozat
Egy kedves, mulatságos öttagú család vendégei lehetünk, ha kézbe vesszük Bartos Erika új
könyvsorozatát. Színes fura kis rajzok, mindnyájunknak szóló mesékkel, amelyek végén – mint egy
jól elhelyezett csattanó – megjelenik a fénykép: így volt, igaz volt. Három új kötet kölcsönözhető
könyvtárunkból Süss fel nap!, Nagycsalád lettünk! és Játszunk együtt! címmel.

Marék Veronika - Boribon, Öcsi és Bátyó, Kipp-Kopp
Marék Veronika művein már több generáció nőtt fel, így a legfiatalabbaknak szinte kötelező kezükbe
venniműveit. 5 köteten keresztül ismerkedhetünk meg Boribon mackóval, színes képekkel díszített
könyvecskék segítségével, amelyet már az első osztályosok is könnyedén elolvashatnak, az óvodások
pedig különös képpen kedvelik! Újdonság könyvtárunkban Marék Veronika Öcsi és Bátyó, valamint
Kipp-Kopp, hol vagy? című könyve is.
Bencsik Gábor - Cigányokról
Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége hatszáz éve szinte ismeretlenként él együtt a
Kárpát-medence többi népével. Sem a magyarság, sem maguk a cigányok nem ismerik kellő
mélységben a cigány nép történetét, hagyományait. Ezt a hiányt igyekszik orvosolni igénnyel, mégis
olvasmányosan az a könyv. A szerző nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szöveget bőséges képanyag
tegye még érthetőbbé, szemléletesebbé.
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