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Tisztelt Kaposfői Polgárok!

Köszöntöm Önöket! Köszöntelek Titeket! Mai köszöntőmet egy mesével kezdem,
melyben egy személy megjárja a poklot és a mennyországot is.
A pokolban furcsa látvány fogadja. Nagy kerek asztal mellett ülnek a kárhozott lelkek.
Az asztalon minden, mi szem szájnak kellemes. Ám mindegyiküknek hosszabb a keze,
ezért bárhogyan is igyekeznek, egy falatot sem bírnak a szájukba tenni. Így
mindannyian éheznek. Odafent az égben ugyanez a látvány fogadja. Kerek asztal, sok,
finom ennivaló és méteres kanalak. Csakhogy az üdvözültek mégis mindig jóllaknak.
Ők ugyanis etetik egymást. Mesénk tanulsága, egymásra figyeléssel jóllakottá válnak
mesénk szereplői.
Így van ez itt a földön is, tán a mi közösségünkben is. Ha egymást tápláljuk,
kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének.
Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élő emberek jó közérzetét, de
talán nem túlzás, ha azt mondom a mi életünk sikerességét is eldöntheti. Elég, ha a
rövid nappalokra, a későn érkező reggelekre és a korán leszálló estékre gondolunk.
Mindennapjainkban is sok a tennivalónk:
év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás,
takarítás, ajándékkészítés,
családi programok torlódnak egymásra, valamint
a szokásos mindennapi tennivalónk.
A közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít a téli
sötétségben. Várjuk megérkezését, csendességét és harsányságát még tán akkor is, ha
nincs társ vagy messze van, kivel megoszthatnánk ezt az ünnepet.
Sokféle és fajta ünnep van, az egyik csupán egy ember személyét érinti, izgalmas,
titkolt örömmel való várakozással, ajándékkal, esetleg víg lármával jár. Ilyen lehet egy
névnap, vagy egy születésnap.
Van mely csoportokat, közösségeket mozgat meg, amelyben a csendes megemlékezés,
illetve az új, ünnepi ruhába való öltözés rejt érzéseket.
A karácsony talán az egyetlen olyan ünnep, amely egyéni és közösségi. A decemberi
ünnepkörből is kiemelkedik és mindenki számára egyedülálló. Sokszor talán könnyebb
átérezni, mint beszélni róla.
A szentestét azonban megelőzi négy hét, amelyet adventnek nevezünk. De tudjuk-e
pontosan, mit jelent ez a szó?
Advent: eljövetel, Jézus eljövetelére való várakozás. Egy izgalmas, boldogító esemény.
Bekövetkezésére várni nagyon nehéz. Sok felnőtt, de inkább sok gyermek számára
szentestéig végtelen hosszú az idő, a karácsonyt megelőző négy hét izgalmakkal fűtött,
örömteli készülődés.
Jelképei: a koszorú, ahol a kör alak az örökkévalóságot fejezi ki, a gyertyák pedig a
négy ünnepi vasárnap megtestesítői. A várakozás időszakában nagy szerepe van
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a fénynek, hiszen Jézus érkezését is jelenti, amely hajdan elvezette a Három királyokat Betlehembe.
A karácsony ma már mindannyiunknak az év legnagyobb ünnepe, amely hosszú évszázadok óta az egész világ
számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az emberekben. Legyen ez az öröm a békesség, a
család és a közösség ünnepe. Próbáljuk meg mi is ezt, sőt, tán tegyük együtt!
Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk meg.
Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa mellett.
Gondoljunk egy idős személyre, akinek segítettünk, ráköszöntünk, betértünk hozzá.
Gondoljunk önmagunkra, amikor sikerrel megoldottuk feladatainkat.
Gyújtsuk meg a gyertyákat, s emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, gondoljunk azokra, akiket szeretünk,
de Karácsonykor távol vannak. Mosolyogjunk egymásra, mert lehetünk, együtt lehetünk.
Őrizzünk az ünnep emlékét a jővő év hétköznapjaira is, hogy legyen tartalékunk a szürke hétköznapokat is kicsit
ünnepibbé, kicsit méltóságteljesebbé tenni.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepünket. Kívánom, hogy az ünnepi
hangulat, akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi,
szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt, új szívvel és újult erővel
kezdhessük.
Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek.
E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek az elkövetkezendő ünnepekre békességet, boldogságot, egészséget!
Sztányi Tibor
polgármester

Polgármesteri tájékozató
Hamarosan leperegnek a 2009-es esztendő utolsó napjai. A rohanó világunkban most adatik meg egy kis idő
arra, hogy megpihenjünk, s visszatekintsünk. Sokat tettünk, de nem eleget. Az immáron hagyományos
közfoglalkoztatáson felül 5 fő részére (gépkocsivezető, közfoglalkoztatás segítő, karbantartó, településőrök)
tudtunk folyamatos munkaviszonyt létesíteni.
A mai napig 19 pályázatot adtunk be 1.300.995.000 Ft értékben, melyből eddig megvalósítási
szakaszban van 12 pályázat, összesen 140.348.000 Ft értékben.
Vegyük számba terveinket, s nézzük miként teljesültek.
Az Általános Iskola és Óvoda tekintetében is jelentős fejlesztések illetve változások történtek,
történnek és vannak előkészítő szakaszban, csak a legfontosabbakat emeljem ki:
 tavaly 20 millió Ft támogatást nyertünk el az Oktatási Minisztérium pályázatán melyből az épületek kerültek
felújításra
 két elsősorban az oktatás, nevelés szakmai színvonalát, módszertanát segítő, javító pályázatunk nyert,
TÁMOP3.3.2 és TÁMOP3.1.4 kódszámon, mintegy 72 millió Ft összértékben.
 létrejött a Kaposmenti Intézményfenntartó Társulás Kaposfő-Kaposmérő-Szenna oktatási nevelési
intézményeinek közös társulása. A Társulási Tanács döntése alapján Kaposfői Önkormányzat, mint a
konzorciumi vezetője adta be a DDOP-3.1.2 pályázatot, mely révén iskoláink, óvodáink teljes körű felújítása
válik elérhetővé, 630 millió Ft-ból
 február 14.-én használatba vettük a Kistérség pályázatán elnyert IVECO kisbuszt (14.800 eFt)
 TEKI pályázaton 3.460 e Ft támogatást nyertünk a Dózsa Gy. utca déli szakasza járdáinak felújítására
 TEUT pályázaton 7.237 e Ft támogatást nyertünk a Dózsa Gy. utca útburkolatának felújítására
 az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül falumegújítás keretében 22.151 e Ft támogatást
nyertünk a Dózsa Gy utca Kossuth L utca kereszteződésének és a Kegyeleti Park átépítésére .
 ezen három pályázat is közbeszerzés alá esik, így a beruházások az eljárás lezajlását követően 2010 tavaszán
kerülnek megvalósításra
 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 650 e Ft támogatás révén sikerült színvonalassá
tenni a Falunapunkat.
 a Kultúrház vonatkozásában idén négy pályázaton indultunk, melyből eddig három került elbírálásra pozitív
eredménnyel:
o Baba-barát terület cím elnyerése
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o IKSZT cím használatának elnyerése
o KIHOP-2008 pályázat keretében működésre 1 millió Ft
 az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatán 2 fő településőr foglalkoztatására nyílt lehetőségünk
 a 2008 tavaszán beadott TIP-1.1.1 pályázatunk várhatóan a központi közbeszerzések eredménytelensége
miatt, helyi közbeszerzés keretein belül jövőre kerül megvalósításra
Beadott, illetve előkészítő fázisban lévőt pályázataink:

 IKSZT, a Kultúrház felújítását célzó pályázat bírálati szakaszban
 az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye, a Vidéki rendezvények támogatási
konstrukciója keretében az elkövetkező két évre (2010-2011) támogatási kérelmet nyújtottunk be
Falunapi rendezvényeinkre
 TÁMOP-3.3.7 az élethosszig tartó tanulás a kultúra eszközeivel bírálati szakaszban
 buszvárók építése beadás előtt
 Bödő-ház felújítása beadás előtt
 Kézműves elárusító-hely beadás előtt
 előkészítés alatt van a fixen telepített Traffipax készülékek beszerzése
 a Kistérség felé az LHH keret terhére újabb fejlesztési igényeket fogalmaztunk meg, melyek zsűrizés
alatt állnak:
o belterületi vízrendezés
o Könyvtári szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése
o Tehetségfejlesztő program
o Audiovizuális emlékgyűjtés, digitalizálás a
o Kaposfő Község Szennyvízkezelése és elhelyezése II. ütem
Az idei esztendőben tovább növekedett településünk kistérségi szerepvállalása.
A Búzavirág utcai telkek értékesítése a várakozásnak megfelelően alakult, három telket tudtunk
értékesíteni.
A település gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a körültekintés, takarékosság a jellemző. Az idei
esztendőben folyamatosan pozitív számla egyenleggel rendelkeztünk.
Azt látnunk kell, hogy a 2009-2010-es esztendőben jelentős beruházásokat tudtunk elindítani.
Megvalósítások a közbeszerzések miatt átcsúsznak a 2010-es esztendőre. A pénzeszközeinket jelentősen le
fogja terhelni, de ahogy idén is a jövőben is kihasználjuk a pályázatok előleg adta lehetőségeit.
Továbbra is a kötelező feladatok színvonalas, maradéktalan ellátásának tekintjük elsődlegesnek,
valamint a településünk fejlesztését.
Az oktatás, nevelés Társulási finanszírozása révén, reményeink szerint csökkenni fog ezen kötelező
feladat ellátásának településünket érintő terhe. Az így felszabaduló forrásainkat a település fejlesztésére
tudjuk fordítani.
Az önként vállalt feladatok támogatását az anyagi lehetőségeinknek megfelelően, a térség
önkormányzataival hasonló szinten tudjuk biztosítani, illetve a kezdeményezésünkre beadott Kistérségi és
települési TÁMOP pályázat révén a helyi civil szervezeteink is lehetőségekhez jutnak.
Mint olvashatták, olvashattátok sok feladatunk volt, van, eztán sem lesz kevesebb. Eddig is sokat tettünk
a képviselőtestület tagjaival, a hivatal munkatársaival, valamint a szakember csapattal. Időről- időre
merülnek fel újabb és újabb igények. Ez jó, s ez viszi előre a településünk ügyét. Ha az Önt foglalkoztató
problémára nem adtunk választ a fentiekben, nem jelenti azt hogy nincs rá megoldásunk..
Dolgozzunk továbbra is együtt. Ezért kérem jelezzék igényeiket, észrevételeiket irányomba, testületi
tagok irányába, s hívom mindazokat, akik szeretnének többet tenni falunk ügyeiben egy gyümölcsöző
együttműködésbe.
Végezetül megköszönöm mindannyiuk Kaposfő község érdekében végzett önzetlen munkáját.
Sztányi Tibor
polgármester
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Községi Könyvtárunkba az alábbi új DVD-k érkeztek:
•
•
•
•
•
•
•

Elvált nők klubja
Indiana Jones és a végzet temploma
Sam a tűzoltó
Titkok szigete
Mamma Mia!
101 kiskutya
Palacsintás király

•
•
•
•
•
•
•

Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
A karácsonyfa dala
Babar
Vizipók-csodapók
L’ecsó
Üvegtigris 2.
Hart háborúja

A könyvtári szolgáltatások díjai 2009. december 1-től:

Könyvtárhasználat

ingyenes

A3 fekete-fehér dupla oldalas

Számítógép, internet használat

ingyenes

A3 színes

200,-/oldal

Fax

100,-/oldal

A3 színes dupla oldalas

400,-/oldal

Scannelés

44,-/oldal

5,-/oldal
Spirálozás, fűzés (spirál, elő és hátlappal)

Fénymásolás, nyomtatás
A4 fekete-fehér

12,-/oldal

1-25 lap

250,-

A4 fekete-fehér dupla oldalas

22,-/oldal

25-60 lap

300,-

A4 színes

100,-/oldal

60-125 lap

350,-

A4 színes dupla oldalas

180,-/oldal

125-200 lap

400,-

24,-/oldal

200-300 lap

450,

A3 fekete-fehér

A kultúrház 2009. december 12-től 2010.január 03-ig szabadság miatt zárva!
___________________________________________________________________

A Kaposfői Ifjúsági Klub újjáalakul
A Kaposfői Ifjúsági Klub 2010. január 1-től várja a régi és leendő tagjait. Szeretnénk a klubbot a Kaposfői
Önkormányzat segítségével civil szervezetként bejegyeztetni. Első tervek között szerepelne a pályázatok benyújtása. A
falubeli rendezvények mellett kulturális programokon is szeretnénk aktívan részt venni. 2009. december 19-én
délután 3-tól várjuk az érdeklődőket az Ifjúsági Klubban az Önkormányzat épülete mögötti klubhelységben.
Kaposfői Ifjúsági Klub vezetősége
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Pillanatképek a nyugdíjas klub életéből
Az elmúlt negyedév a kaposfői Nyugdíjas klub életében
úgy mond igen "mozgalmas" volt, ugyanis nyáron egy kis
szünetet szoktunk tartani az otthoni felszaporodott
munkák miatt, ez ebben az ében nem így alakult. A
meghívások, felkérések, programok egymást követték, a
heti egy-egy- összejövetel nem is volt elég, hogy fel
tudjunk készülni a felkérésekre.
A negyedév gyógyfürdők felkeresésével indult. Júniusban
ellátogattunk Szigetvárra, aznap gyönyörű, kellemes időt
sikerült kifognunk, fürdésre, kikapcsolódásra jó lehetőség
kínálkozott.
A gyógyfürdő meleg vízének simogatása mellett lehetőségünk volt a nap folyamán két
alkalommal a fürdő által ingyen nyújtott szolgáltatást, a gyógytornát igénybe vennünk. Talán
mindkettő gyógyír volt a megfáradt ízületek megmozgatására. Fürdés után rövid sétát tehettünk
a szigetvári várban. Élményekben gazdagon az esti órákban fáradtan térünk haza.
Ezt a kirándulást a nagyatádi fürdő meglátogatása követte júliusban. Az idő ekkor is kegyes volt
hozzánk, ide minden nagymama elhozta magával unokáit is. Egy fürdéssel egybekötött
nagymama-unoka napot tartottunk. Ez a nap a fiatalok és nagyszüleik körében egy nagyon szép,
emlékezetes nap volt. Az elkövetkező időkben ezt szeretnénk többször is megismételni. Ez a két
alkalom a pihenés, kikapcsolódás és a szórakozás ideje volt, már akkor tudtuk, hogy augusztus,
szeptember hónapokban meghívásoknak és felkéréseknek kellet eleget tennünk, úgy hogy a
falunkat is méltóan képviselhetjük.
Augusztus 20-án Kadarkútra szereplésre kaptunk felkérést, hogy több nyugdíjas klubbal együtt
gazdagítsuk a műsort. A műsorunkat igyekeztünk igényesen az alkalomhoz megfelelően falunk
hagyományát felelevenítve összeállítani. Egy régi félévszázaddal ezelőtti szokást elevenítettünk
fel, verssel, énekkel, tánccal tarkítva. Az akkori fiatalok ünnepelték így az aratás befejezését. A
dalok, a díszletek és a tánc is olyan volt, mint régen, a szereplők pedig azok az akkori fiatalok,
akik közben kenyerük javát megették, ma már hetvenkednek. A tetszést vastapssal köszönte
meg a közönség.
Következő napra a meghívás Bárdudvarnokra szólt, ahol a Gosztonyi napok alkalmából rendezett
ünnepségen szerepeltünk az "Aratás" című összeállítással.
Augusztus 31-re vendégeket hívtunk Szőkedencsről. Barátságunk már évek óta tart. Egy vidám
jó hangulatú délutánt töltöttünk el együtt.
Szeptember elején a kaposmérői Falunapra kaptunk meghívást műsorral egybekötve. A
kadarkúti műsort kibővítve verssel és szóló énekkel valamint sváb dalok éneklésével léptünk fel.
Úgy érezzük, hogy ez a műsor is jól sikerült. Mind a három helyen gazdagon megvendégeltek
bennünket. Ezúton is köszönjük.
Ezt követte falunk "büszkesége" az új 61-es főút átadása, ahol az ünnep hangulatát, úgy
érezzük sikerült klubunk műsorával emelni. Az ünnepélyes átadás után lehetőség adódott arra,
hogy rövid ideig szórakoztassuk az ott megjelent meghívott vendégeket. Nagy felkészülés és
izgulás után sikerült olyan rövidke műsort összeállítanunk, ami a megjelentek körében nagy
sikert aratott. Műsor közben már hangosan tapsolt a közönség, sőt velünk együtt énekelt.
Szeretném nagyon boldogan elmondani, hogy egy apró figyelmesség a "német-sváb" szó, ének
még az építőket is éneklésre késztette. Schön ist die Jugend című dalt énekeltük el németül,
majd magyarul, nagy örömünkre az osztrák építő cég vezetője a nézők között ülve hangosan
énekelt velünk. Majd tolmács segítségével fejezte kis, hogy ezzel is megtiszteltük.
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Újabb meghívásnak kellett eleget tennünk szeptember 19-én Szennába, ahova egy új műsorral
készültünk. Mivel már ősz lévén egy "szőlő és bor tisztelete" műsort állítottunk össze, olyan
dalokból, amit öregjeink énekeltek hajdanán szőlőművelés, szüret idején, mulatozás közben.
Délután lehetőség nyílott a Falu múzeum megtekintésére. házról-házra jártunk, csodáltuk őseink
építészeti munkáit. Testileg-lelkileg megpihenhettünk a református templom padjai között a
kazettás, csodálatosan díszített mennyezet nézve. Kísérőnk nagyon kedvesen, gazdagon mutatta
be az ott láthatókat, - szívesen ajánlom, aki teheti látogasson el a múzeumba. Csodálatos volt
ez a nap is, sikerült új barátokra lelni, az ottani Nyugdíjas Klub tagjai között, akik nagyon-nagy
szeretettel fogadtak bennünket, úgy gondoljuk, hogy soros baráti kapcsolat alakult ki a két klub
tagjai között.
Jó a kapcsolatunk a kaposfői óvodával is. Az óvodában tartott szüreti megemlékezésükre
meghívták klubunkat. Ma azt nagy szeretettel fogadtuk. Csoportokra bontva örömmel
meséltünk, énekeltünk a kicsiknek. A közös táncban együtt táncoltunk velük.
Az ősz ünnepei között említhetjük a kaposfői szüreti felvonulást és bált, mely a nyugdíjas klub
tagjai részére már évek óta hagyomány. Most is részt vettek a felvonuláson, este műsort is
adtak, igaz megfogyatkozott létszámmal és bordalokat énekeltek.
Egészségünkre is nagyon oda figyelünk, az egészséges életmóddal kapcsolatos előadást is
meghallgattuk a kultúrházban november hónaptól kezdve pedig részt veszünk hetente a
sportcsarnokban tartandó "nagymama" tornán.
November 6-án egy zenés baráti találkozón vettünk részt a szomszédos kaposmérői nyugdíjas
klubban.
Készülünk november 14-én tartandó bálunkra, ahova mi is a környező falvakból vendégeket
hívunk. Reméljük, rendezvényünket siker koronázza, majd tiszta szívvel megbékélve
készülhetünk az adventet követő szeretet ünnepére "KARÁCSONY"-ra.
Így élünk mi a nyugdíjas klubban, ahogy itt röviden, vázlatosan leírtuk, akinek kedve támadna,
jöjjön közénk, ha úgy tetszik pár alkalomra látogasson el, hogy tájékozódjon az ott történtekről,
mindenkit nagyon sok szeretettel várunk és fogadunk.
Meleg szeretettel köszöntjük és minden jót kívánunk a falu újság minden olvasójának.
A Nyugdíjas Klub tagjai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2009. decemberétől a kaposfői Kultúrházban
kezdő

angol nyelvtanfolyamot
indítunk, megfelelő létszám esetén.
Jelentkezni lehet, és további információ
kérhető az alábbi telefonszámokon:

Waltne-Pécsi
Szilviánál a06-2065720892-es vagy a
kultúrházban az 577058-as telefonszámon
illetve személyesen.

Mézeskalács
Hozzávalók:
40 dkg liszt, 2 tojás, 2 evőkanál olvasztott méz, 15 dkg porcukor, 15 dkg
vaj, ½ sütőpor, kevés mézeskalácsfűszer, fahéj, reszelt vagy szárított
citromhéj.
A hozzávalókat összegyúrjuk, kisodorjuk, 1 tojás sárgájával megkenjük.
Máz: 1 tojásfehérjét 18 dkg cukorral összekeverni, a mézeskalácsot
díszíteni
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Iskolánk őszi programjai
Szeptember 1-jén iskolánkban elkezdődött a 2009-2010-es tanév. A hagyományokhoz hűen a kis első osztályosokat az
intézmény vezetője az iskola „polgáraivá” fogadta kézfogással a kapun áthaladva. Majd a 8.-osok átkísérték őket a
sportcsarnokba, ahol elkezdődött az ünnepélyes Tanévnyitó.
A gyerekek és a pedagógusok nagy örömére a nyár folyamán iskolánk kissé megváltozott. Az épület déli szárnyának
szinte minden osztályterme kifestve, tisztán és a tanárok által új dekorációkkal ellátva várta az alsósokat. Az iskola
járólapozva lett, a nyílászárók az emeleten és a földszint keleti részén szinte mindenütt ki lettek cserélve. Jelenleg
állandóan dekorációkat készítenek a pedagógusok, van hova, hisz karbantartónk a festés mellett erről is gondoskodott.
A konyha is megszépült,- kifestve, járólapozva, csempézve, nyílászárók kicserélve - fogadta az egy hónapi bezárás
után a konyhai dolgozókat. Mindez az Önkormányzat által igényelt pályázati pénzből lett finanszírozva. (10 millió
Ft.).
Könyvtárunk könyvekre pályázott, nyertünk 100 ezer Ft-ot, ezt nagyrészt kötelező olvasmányokra és egyéb ifjúsági
könyvek vásárlására fordítottuk.
K&H futás: Három éven keresztül tanulóink – Lebó Gábor testnevelő irányításával - a városvédő futásban első
helyen végeztek. Ezen az őszön csak a 2. helyet sikerült elérniük, de erre is nagyon büszkék vagyunk.
Minden évben „Őszi túrán"vesznek részt kicsik és nagyok egyaránt.” Most kicsit féltünk, hogy a naponta változó
időjárás beleszól terveinkbe. Hála az égnek gyönyörűi időben indultunk el Kisasszondra. Az alsósok a rövidebb úton a
„Tiloson” közelítették meg a végcélt, míg a felső osztályok a Kishegy felé hosszabb utat tettek meg. Mindenkinek
nagyon jól esett a séta, senki nem panaszkodott fáradtságra. Odaérvén Kisasszondra falatozni kezdtek a gyerekek a
csomagolt szendvicsekből, megéheztek a friss levegőn. Majd következtek a
különböző sportprogramok, foci, kötélhúzás és egyéb mozgási lehetőségek.
Nagyon gyorsan telt el ez a kellemes délelőtt, a kicsik azért kissé elfáradtak
hazafelé. Persze jól esett nekik a mozgás, a levegő az iskolai kötöttség után.
Iskolánkban évek óta megrendezzük a nyílt napot, melyen a szülők részt
vehetnek az órákon, betekintést nyerhetnek az órai munkába. Most is sokan
vettek részt és örülhettek és büszkék lehettek gyermekeikre, akik jól szerepeltek
az órákon. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék a szülők a pedagógusok
munkáját. A tavasz során ismét nyílt napot szervezünk, melyre minden
érdeklődőt, a nem iskolánkba tanuló gyerekek szüleit is várjuk.
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Tanulóink rövid műsorral emlékeztek meg az aradi vértanukról. Virágot helyeztek el és gyertyát gyújtottak a
kopjafánál.
Szüreti mulatság:
A Kisbíró kidobolta az iskola híreit, melyen jól elszórakoztak gyerekek és
felnőttek egyaránt. Sajnos kissé későn ébredtek fel a szervezők, így már
szőlő nem nagyon akadt, a tavalyi préselés, mustivászat öröme elmaradt.
Helyette volt lelkes plakát készítés, így rajzokon szebbnél-szebb
szőlőfürtöket láthattunk. A néptáncbemutató és a táncház is nagy sikert
aratott. A zsíros kenyér hagymával és egy kis szőlővel minden ételnél
jobban ízlett a gyerekeknek.
Igaz, hogy a szüret ideje már elmúlt, de a gyönyörű, napos idő hozzájárult
ahhoz, hogy a tanulók a tavalyihoz hasonlóan jól érezzék magukat.
Tanulóink pár tanárral a korábbi évekhez hasonlóan fáklyás felvonulással ünnepelték október 23-át. A Polgármester
Úr Ünnepi köszöntője után iskolánk néhány tanulója rövid műsort adott az Európa Parkban.
Halottak napi megemlékezést tartottunk az iskolai kopjafánál, ahol a 8-osok rövid műsort tartottak zenés háttérrel,
koszorút helyeztek el és gyertyát gyújtottak.
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Szennán kistérségi környezetvédelmi versenyt hirdettek, amelyre 6 iskola jelentkezett 6-6 fővel. Az eseményen a
Kapos – és a Somogy TV is jelen volt, így gyerekeinket szüleik is láthatták a képernyőkön.
Nagyon látványos és érdekes feladatokon törhették a fejüket diákjaink akiknek
a lelkesedése nem ismert határt. Buzgón igyekeztek a legjobban teljesíteni, de
csupán a középmezőnyben végeztek. Az első csalódás után megnyugodtak,
hogy a részvétel és a versenyzés öröme sokkal fontosabb minden győzelemnél.
Így is a legszebb környezetvédelmi plakátot készítették, a hulladékflakonokból
készült szobruk is nagy tetszést aratott.
Októberben mindkét nyolcadik osztály a Munkaügyi Központba látogatott el. A
továbbtanulást, a választást segítő programon vettünk részt. DVD- filmeket
lehetett nézni a szakmákról, tájékoztató füzetekben olvashattunk a választott
tevékenységről, valamint számítógépes programot tölthettek ki a gyerekek,
amely az érdeklődési körükkel volt kapcsolatos. Érdekes tapasztalatokkal és hasznos tanácsokkal gazdagodva
érkeztünk haza.
Az ősz folyamán szintén mindkét nyolcadik osztály bűnmegelőzési programsorozat keretében a kaposvári
Bűntetésvégrehajtó Intézetben járt. A szóbeli tájékoztatást követően a zárkákba is benézhettünk, kipróbálhattuk a
rabszállító „hangulatát.”
Mikor véget ért a bemutatás, megállapítottuk, hogy nem szeretnénk ide jutni.!
A jó válasz erre: NEM KÖTELEZŐ BEKERÜLNI.!
A Szent Márton Caritas Alapítvány keretében iskolánk 20 tanulója, 20 felnőtt –
pedagógus, szülő, Tanoda oktatói – Kardosfán pár napos tréningen vettek részt,
ahol a tréningvezetők legfőbb mondanivalója:
„Alternatív oktatási programok révén a cigány fiatalok tanulás révén
történő társadalmi integrációjának elősegítése.
Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő családok gyermekei és az
őket nevelő, oktató segítő intézmények, társadalmi szervezetek között.”
A Szent Márton Caritas Alapítvány 2000 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy az Alsószentmártonban évek óta
sikeresen működő sokrétű szociális, karitatív és közösségfejlesztő tevékenységeknek intézményi hátteret biztosítson,
valamint sikeresen működő programjait - kibővítve és továbbfejlesztve - kiterjessze Dél-Baranya hátrányos helyzetű
falvaira. Ma már tágult a kör, hisz minket, somogyiakat is meghívtak egy „közösségfejlesztő” programra.
Célja: Az alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező, a társadalom perifériájára szorult csoportok cigányok, tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett fiatalok – társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabbá tétele.
Kardosfán gyönyörű környezetben töltöttünk pár napot, ahol úgy a gyerekeknek, mind a felnőtteknek nem volt időnk
unatkozni. Volt előadás, beszélgetés, játékos foglakozás reggeltől estig.
November első hetében a nemzetiségi németet tanuló ötödik és hatodik
osztályosok témahetet tartottak. Ezeken az órákon a gyerekek a
gesztenyével foglalkoztak: mesét, történetet olvastak arról, hogy miként
szerezte meg a gesztenye a süni tüskéit. Elkészítették a saját
gesztenyekönyvüket, melyet csupa hasznos információkkal töltöttek meg a
vadgesztenyéről. Az utolsó napon pedig állatfigurákat, játékokat
készítettek. A legnagyobb sikert a gesztenyéből készített pók aratta, még
pókhálót is „szőttek” neki.
November 11-ére, Márton napra készülve - a német hagyományokat
felidézendő - lámpásokat, lampionokat készítettek a gyerekek.
Ebben a hónapban ismét megrendezzük a „töklámpás készítő” versenyt, ahol a
legötletesebb, legszebb lámpás készítőket jutalmazzuk.
A legjobban sikerült plakát a „szüret projekt” idejéből. A
rajzokat 15 db 7 cm-es körből kellett elkészíteni.
Készítőjük: A 8. osztály
Készítette: Sipos Gréta 8. o. tanuló
Ez a kép a szennai
Környezetvédelmi Versenyen első helyezést ért el.
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.SZENT MÁRTON HETE
Idén is megrendezésre került óvodánkban a Márton-nap. Immár második
éve ez nem csak egy egynapos német nemzetiségi program, hanem egy
egész hetet átfogó, multikulturális projekt- terv. Nemcsak a német
nemzetiségi hagyományokkal ismerkedtek a gyermekek, hanem
betekintést nyerhettek a cigány kultúrába is. Idén a gyermekek a
következő programokon vettek részt:
Hétfőn lampionokat és
szalma-nyakláncot
készítettek,
és
megismerkedtek
Szent
Márton legendájával is.
Kedden a punya- készítés („cigány- kenyér”) technikáját sajátíthatták el,
illetve próbálhatták ki.
Utána pedig néhány iskolás
gyermek tartott az óvodásoknak
cigány
táncokból
bemutatót,
illetve beás nyelven énekeltek az
apróbbaknak. A műsor után az
óvodásoknak lehetőségük nyílt
arra, hogy elsajátítsanak néhány
egyszerűbb tánclépést, illetve,
hogy kipróbálják, hogyan is
lehet
egy
zománcozott
vizeskannával zenélni.
Köszönjük szépen az iskolás
gyermekeknek a színvonalas
műsort,
mindenkinek nagyon tetszett!
Szerdán
Dékány
Ágnes,
bábművész
tartott
előadást
tornatermünkben,
amely során Kolontos
Palkó
történetét
ismerhették meg a
gyermekek.
A
mellékelt
kép
bizonyítja,
hogy
mindenkinek nagyon
tetszett az előadás.
Csütörtökre
családi
napot
szerveztünk,
meghívtuk délelőttre a szülőket. Az
ő segítségükkel készítettük el, a
gyermekekkel
közösen
a
töklámpásokat. Minden korosztály a
képességeinek megfelelően vette ki
részét a munkából, mindenki nagyon
jól érezte magát. (Sőt, szerintem
néhány felnőtt jobban élvezte, mint
a gyermekek!)
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Mire végeztünk a rengeteg tök kifaragásával, már meg
is érkeztek óvodánkba a negyedik osztályos iskolás
gyermekek, akik magyar táncokból tartottak nekünk
egy kis ízelítőt, majd közös tánccal zártuk a délelőttöt.

Kicsik és nagyok egyaránt kifulladásig táncoltak, és nagyon
élvezték a közös mulatozást. Az iskolások pedig
nosztalgiázhattak kicsit, visszaemlékeztek a „nem is oly régen
véget ért” óvodás éveikre.
Pénteken délelőttre zeneovit
szerveztünk, amit Béresné
Simon Erika tartott. Ő már
többször tartott előadást
gyermekeinknek, de mindig
más és más témában, ezért
soha nem lehet megunni. A
gyermekek aktívan részt
vesznek ilyenkor az
előadásokon, az előadóval együtt éneklik a már ismert dalokat.
Péntek délután került megrendezésre az egész heti programsorozatot lezáró
„Márton napi mulatság”. Az előző nevelési évben már akkora érdeklődésre
tett szert ez a program, hogy már nem fértünk be az óvoda tornatermébe. Ezt elkerülendően erre az évre a Kultúrházba
terveztük a mulatságot.
A gyermekek az egész heti programok mellett szorgalmasan
készültek a pénteki szereplésre. Minden csoport összeállított
egy kis műsorcsokrot, amit előadott a nem kis létszámban
összegyűlt közönség számára. Óvodánk német nemzetiségi
tánc csoportja is készült egy kis műsorral. A nagysikerű
előadások után került sor a lampionos felvonulásra.
A felvonulás útvonalán világító töklámpások mutatták az utat
a lampionokkal világító gyermekeknek, akik jókedvükben
végig énekeltek. Az énekszóra előbújó érdeklődő lakókat
pedig kaláccsal kínálták meg.
A Kultúrházba visszaérve, üdítő és sütemény várta a
megfáradt gyermekeket (a szülőknek köszönhetően), majd
akinek még volt kedve és ereje, részt vehetett a német
nemzetiségi táncos mulatságon. Este hétig mulattak az apróságok.
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK:
a Szülői Szervezet tagjainak, hogy ilyen aktívan kivették a részüket a szervezésből,
- az összes szülőnek az üdítőket és a finom süteményeket, illetve
- a szereplőknek a színvonalas műsorokat és az aktív részvételt!!!/JÖVŐRE IS SZÁMÍTUNK RÁJUK!!!/
Király Nikoletta Flóra

német nemzetiségi óvodapedagógus
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK!

