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Visszatekintve a 2007-es esztendőre elmondhatjuk, hogy összességében elértük
az általunk kitűzött céljainkat.
Legfontosabb az volt, hogy a gazdálkodásunk egyensúlyát megteremtsük, s ez
sikerült. Az évvégét pozitív pénzügyi helyzetben zártuk, s a mai napig nem kellett a
hitelkerethez nyúlnunk, de ennek azért el kell ismernünk ára volt.
A félreértésekből, vélt vagy valós sérelmekből nem párbeszéd, hanem
sértődöttség, dac alakult ki, amely nem vezet sehova.
A civil egyesületek támogatását pályázati rendszerhez kötöttük, s ez meg- és
elriasztotta a szereplőket. Az idei esztendőre kiszámítható, mindenki számára
egyértelmű szabályozás készül.
Türelmetlenek vagyunk mindannyian, gyors és látványos pozitív változásokra
vágyunk, s ha ez nem következik be, elbizonytalanodunk. A szokásainkról nagyon
nehezen mondunk le, félünk a változásoktól, de igényeljük a változást, csak ne
érjen bennünket negatívan.
Szükség van álmainkra, melyeket először tervekbe kell tudnunk önteni, hogy
megvalósíthassuk. Látjuk, hogy hová kívánunk elérni, s ehhez az elődök által
lerakott alapokat is felhasználjuk, de ki is bővítjük.
Meg kell teremtenünk a fejlesztések háttereit, amelyeket a saját forrásokon kívül
külső befektetésekkel is bővíteni tudunk (ha akarjuk?!).
Ahhoz, hogy a fejlesztési elképzeléseinket a szűkös saját forrásaink hatékony
felhasználásával, Európai Uniós és hazai források kiegészítésével meg tudjuk
valósítani, a polcokon kell lenni a terveinknek.
Elsőbbséget kell, hogy élvezzenek az önkormányzat kötelezően ellátandó
feladatainak finanszírozásai.
A legnagyobb érdeklődést a község lakossága részéről évek óta az egészséges
ivóvíz biztosítása, valamint a szennyvíz kezelés megoldása övezi. Jelenleg mind a
két probléma megoldásán dolgozunk.
Az ivóvíz tekintetében csatlakoztunk Siklós város gesztorságával életre hívott
Konzorciumnak, mely konzorciumi tagi tanácsának Kadarkúti kistérséget képviselő
tagjaként aktívan veszek részt a KEOP pályázat előkészítésében. Ezen pályázat
keretében nemcsak az ivóvíz mennyiségét, hanem minőségét, ammónia és vas
tartalmát kívánjuk rendezni.
Évek óta készülünk a település szennyvíz kezelésének megoldására, s készültek
már engedélyes tervek is, csak az i-re nem tudtuk feltenni a pontot. Jelenleg
gőzerővel készül a 2000 lakos alatti településekre kiírt DDOP-2007-5.1.4
kódszámú pályázat benyújtásának előkészítése. Erről a lakosság teljes körű
tájékoztatást fog kapni a pályázat befogadását (április 24) követően.
Közben több kisebb pályázat van előkészítő fázisban, olyanok is, melyek még
társadalmi vitára sincsenek bocsájtva.
Előkészítő fázisban van az un. „falugondnoki busz” beszerzése pályázati pénz
igénybe vétele mellett, mellyel eddig településünkön nem létező szolgáltatásokat
szeretnénk beindítani a lakosság, az intézmények és a civil szervezetek munkájának
segítése érdekében. Az évek óta húzódó „Bödő ház” méltó rendbe tétele, a
Kultúrház integrált közösségi térré fejlesztése, az egységes faluközpont kialakítása
szintén előkészítő fázisban van.
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A Dózsa Gy. utca felújítását, megerősítését TEUT
pályázati forintok segítségével kívánjuk megoldani.
Részt veszünk a 2007-2013 éveket átölelő LEADER
programban is, melyről részletesebb információkat
találnak jelen kiadványunkban.
Az évek óta húzódó, településünket átszelő 61. számú
főút felújítási munkái az UMFT KÖZOP projektjének
keretében elérhető közelségbe kerültek. A bennünket
érintő II. szakasz, amely a kaposfői körforgalomtól a
pálmajori bekötő útig terjed, várhatóan ez év II.
félévében kerül megépítésre az ígéretek szerint a
buszöblökkel és a két parkolósávval, valamint a
kisasszondi bekötőútnál egy kanyarodó sávval.
Jelentős erőfeszítéseket tettünk és teszünk az oktatási
intézményünk fejlesztése, elismertsége terén is. Március
elején a TIOP projekt keretén belül mintegy 10 millió Ft-
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os informatikai fejlesztés pályázati anyagát nyújtottuk
be.
Sajnos jelenleg nem rendelkezünk olyan információval
a nagyszámú (88 fő), a 6-14 éves korosztályt érintő,
közel 50%-os Kaposfőről eljáró diákok esetében, amely
ismeret birtokában a szükséges intézkedéseket
megtehetnénk.
A fentiekben csak egy rövid, a legnagyobb megoldásra
váró feladatainkból adtam ízelítőt.
Kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget és türelmet a
céljaink eléréséhez.
tisztelettel:
Sztányi Tibor
polgármester

________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___

Tisztelt Kaposfői Polgárok!
A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 2007.
december 17.-én alakult meg 150 taggal.
A tagság 48 település önkormányzati, civil és gazdasági
szektorából szerveződött, Kaposfőről 10 egyesületi tag
vesz részt a munkában.
Településünket a civilek részéről Székely Attila
református lelkész, a gazdasági szektort Horváth Zoltán
pékmester képviseli, az Önkormányzatot pedig Sztányi
Tibor polgármester.
2008. január 21.-étől élesben halad a helyi
vidékfejlesztési stratégia kialakítása. Ebben az egyesület
48 települése 4 településcsoportban végzi a
műhelymunkákat, mi a 2. számú csoportba tartozunk.
Ebben a csoportban a következő települések dolgoznak
együtt: Böhönye, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposújlak,
Kaposszerdahely, Kiskorpád, Nagybajom, Pálmajor,
Patca, Szenna, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud. A
településcsoportot Balogh József Kaposszerdahelyi
polgármester, Pirka Mátyás nagybajomi Ifjúsági Kör
elnöke és Sztányi Tibor Kaposfői polgármester képviseli
a Tervezést Koordináló Csoportban (TKCS).
Az egyesület tervezői magját képező csoport minden
hétfőn ülésezik, mely csapat összetétele a következő:
Bosznainé Horváth Mária a Zselici Lámpások Egyesület
elnöke, Egyed Károly a Sarkpont Zrt elnökvezérigazgatója, s egyben a TKCS vezetője, Nyitrai
István Bőszénfa polgármestere, Balogh József
Kaposszerdahely polgármestere, Sztányi Tibor Kaposfő
polgármestere.

A Tervezést Koordináló Csoport minden második héten
ülésezik, s ugyancsak kéthetente mindig más és más
településen folynak településcsoportonkénti műhely
munkák.
Mi történt eddig?
A január 21.-ei start óta az első 5 hétben a
helyzetelemzés történt meg, s az így, az adatgyűjtésből
rendelkezésünkre álló anyagot kielemeztük, kiértékeltük.
Jelenleg a következő szakaszban a fő prioritások
meghatározása, a szükséges intézkedések megtervezése,
valamint a források hozzárendelése folyik.
Ezen LEADER program keretein belül reményeink
szerint mintegy 1,754 mrd FT vidékfejlesztési forrás
felhasználásáról dönthetünk.
A 144/2007. (XII.4.) FVM rendelet értelmében az
előzetesen elismert akciócsoport a rendelkezésére álló
forrás legalább 45%-át a helyi mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére, valamint a turisztikai
tevékenység ösztönzésére kell hogy fordítsa. Sajnos az
elmúlt
időszakban
folyamatosan
azzal
kell
szembesülnünk, hogy az iparos, gazdasági szektor
képviselői alacsony érdeklődést mutatnak a program
iránt. Ezen úgy érzem intenzívebb tájékoztatással
javítani tudunk. A jövőnk szempontjából fontos, hogy a
jövedelmünket helyben is el tudjuk és el is merjük
költeni, s ehhez a fehér gazdaság megerősítése a cél.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő csapásirányát a
turisztika mentén látjuk kialakíthatónak, amely mellé a
gazdaságot is fel kívánjuk fejleszteni. A turisztika
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területén belül két fő rendezvénysorozat van
kialakulóban.
A turizmus fejlesztése révén, a térségben rendezvény
sorozatok kialakítása a cél, hogy mindig legyen program
a környezetünkben, amiért érdemes legyen hozzánk
ellátogatni. S ezekhez kapcsolódóan a helyi
látványosságok, adottságok, szolgáltatások, művészeti
produkciók, és nem utolsó sorban a termékek
megismertetése, bemutatása.

A programot érintő kérdéseikkel bátran keressenek,
igyekszem teljes körű tájékoztatást, segítséget megadni
minden érdeklődőnek.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2007./IX.27./ rendelete szerint:
„Az ebet a nap minden szakában, a kiszabadulását,
illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó
módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével
megbízott személy tartani.”
Aki a rendeletben meghatározottakat megszegi, 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
A lakótelek előtti járda, árok és áteresz tisztítása,
rendbetétele az ingatlan tulajdonos feladata.

Önkormányzatunkhoz bejelentés érkezett, hogy több
személy a csapadékelvezető árkokba és közterületre
vezeti a szennyvizet.
Kaposfő község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2005./II.28./ rendeletében meghatározottak szerint:
„Tilos a közterületre zárt csapadékrendszerbe,
valamint nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezet
folyadékot kiönteni, vagy kivezetni.”
Aki a rendeletben meghatározottakat megszegi, 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Hírek a Katolikus Egyházról
A kaposfői Római Katolikus Plébániához hat misézőhely
tartozik, Kaposfő, Kiskorpád, Kisasszond, Kaposmérő,
Kaposszentbenedek
és
Lipótfa.
A
hat
egyházközösségben a népszámlálás adatai szerint
összesen 4446 katolikus vallású ember él.
Három általános iskolában és négy óvodában a
293 gyermeknek tanítunk hittant. Az elmúlt évben 32-en
járultak először szentáldozáshoz és 61 fiatal
bérmálkozott a hat Egyházközségből.
Kaposfői Egyházközségben ifjúsági csoport működik,
akik havonta egy alkalommal gitároznak és énekelnek a
szentmisén – nemcsak a kaposfői templomban, hanem a
fíliákban is. Minden héten, szombaton délelőtt a

Sztányi Tibor
polgármester

Kérünk mindenkit, hogy tegyen eleget a
kötelezettségének!

Kaposfő
Önkormányzat

Plébánián próbálnak Ivanics Éva vezetésével. Az ifjúsági
csoportba minden érdeklődő fiatalt várunk. Ezen kívül
felnőtt énekkar is működik, – Bauman József kántor úr
vezetésével.
A Rózsafüzér Társulatnak 80 tagja van.
Meghatározott beosztás szerint naponta otthonukban
imádkoznak és a hónap első szombatján a szentmise előtt
papi, és szerzetesi hivatásokért imádkozzák a
rózsafűzért.
Egyházközségünk tagjai évente többször vesznek
részt zarándokutakon. Diákjaink 1995 óta nyári
táborokba mennek. Már megkezdtük az idei nyári
táborok szervezését.
A hat egyházközségnek közösen van egy
házaspárokból álló csoportja. Havonta egy alkalommal
jövünk össze. Gyermeknevelésről, emberek közötti
kommunikációról,
házasságról,
házasságápolásról
beszélgetünk, meghívott szakemberek vezetésével.
A Püspök Úr ádventben volt a vendégünk, és
2008.03.29.-én várjuk az újabb találkozóra.
Mindenkit szeretettel várunk a házaspárok
csoportjába. Olyanokat is, akik nem gyakorolják a
vallásukat, de házasságkötésre készülnek vagy
házasságban élnek. Igaz, hogy nem a hitélet része, de
mégis fontos feladata volt a templom külső tatarozása.
Az anyagi háttér egy jelentős részét a Püspökség
biztosította. Ezen kívül a katolikus testvérek nagylelkű
adakozása, az Önkormányzat támogatása és az
Egyházközség évek óta „összespórolt” pénze tette
lehetővé a munkák elvégzését. Ezután mondok még
egyszer köszönetet az adakozóknak és kérem Isten
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bőséges áldását életükre és családjukra. Köszönetet
elnökének és Schmall Mihálynénak, akik sok mindenben
segítettek.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik a
parkosításban és más egyéb munkákban segítettek. A
Gondviselő Isten fizesse meg nekik fáradozásukat. A
lelkigyakorlatra mindenkit szeretettel várunk.
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mondok Fett Mihály úrnak, az egyházközség igazgatási
A nagyböjt vissza lévő időszakában, lelkiekben
jó felkészülést kívánok, a legnagyobb ünnepünkre, Jézus
Krisztus feltámadásának ünnepére.
Egyben áldott Húsvétot, sok-sok szeretet és
egyetértést kívánok a község minden lakójának.
Somos László
plébános

Kaposfői Ifjúsági Klub
Községünkben a helyi ifjúság összefogásának érdekében immáron több éve sikeresen működünk. Megalakulásunk óta
a falu rendezvényein lehetőségeink szerint részt vettük, és igyekszünk a továbbiakban is településünk érdekeit
képviselni. Klubunk az elmúlt évben, anyagi támogatásban minimálisan részesült, így tevékenységeinket legtöbbször
önerőből valósítottuk meg. Több alkalommal rendeztünk termünkben klubestéket és egyéb rendezvényeket.
Hagyományteremtő jelleggel idén általunk negyedszer került megrendezésre több környékbeli település részvételével
a Mikulás-focikupa. A jövőben terveink között szerepel a klubhelységünk, és konditermünk fejlesztése és szépítése,
hogy ezáltal fiatalok számára minél több lehetőséget meg tudjunk teremteni. Ezúton is köszönjük a falu vezetőségének
az eddig nyújtott támogatását, és reméljük, a jövőben is elősegítik munkánkat. Reményeink szerint tagjaink száma
bővülni fog, ezért minden érdeklődő fiatalt várunk köreinkben.
Vezetőség

Nyugdíjas Klub életéből…
2007 májusában volt a kistérségi művészeti
bemutató Jákóban, ahol 12 falu nyugdíjasai szerepeltek.
Érdekes előadásokat láthattunk. A kaposfői nyugdíjas
klub is részt vett különböző előadásokkal. Az énekkar
népdalokkal lépett fel, amivel továbbjutottunk a Lábodon
megrendezett Gála műsorra, amit 2007 szeptemberében
rendeztek meg.
Ugyancsak szeptemberben hivatalosak voltunk a
kaposmérői nyugdíjas klub teadélutánjára, ahol nagyon
jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, énekeltünk.
Novemberben Harkányba voltunk kirándulni,
ahonnan egy jó gyógyfürdőzés után fél 6-kor
hazaindultunk. Mindenkinek jót tett ez a kikapcsolódás,
itt legalább ki tudtuk pihenni a betakarítás fáradalmait.
2008. január elő hetében pótszilvesztert
tartottunk.

Balogh Gézát, Lukács Lászlót és családjaikat is. Nagy
tisztelettel fogadtuk kaposmérői nyugdíjas klubot, akit
elkísért a kaposmérői polgármester úr, Harangozó Csaba
is.
2008. április 19-én Somogyjádon rendezik meg a
kistérségi művészeti bemutatót, amire mi is készülünk
népi tánccal, népdalokkal. Tisztelettel várjuk sorainkba
Kaposfő község nyugdíjasait, akik szeretnék magukat jól
érezni, szeretnének kikapcsolódni a mindennapi kemény
munkával eltöltött idő után, jöjjön el a nyugdíjas klubba,
legyen tagunk, és garantáljuk a kikapcsolódást.
Szűkös anyagi gondok elé nézünk a 2008-as
évben, de bízunk az Önkormányzat támogatásában és
pályázati lehetőségekben, továbbá szponzoraink további
támogatásában.
Kaposfői Nyugdíjas Klub

A meghívott vendégek soraiban köszönthettük
polgármesterünket, Sztányi Tibor urat, és feleségét,

Kaposfői Tűzoltó Egyesület
Egyesületünk egy nyugalmasnak nem éppen mondható
időszak után van. Volt sok munka, de voltak örömteli
események is. Kezdjük ezzel.
Kaposfő község önkéntes tűzoltó egyesülete 2007-ben
ünnepelte fennállásának 110 éves évfordulóját. 1897 óta
mindig voltak olyan emberek a faluban, akik erejüket és
idejüket nem sajnálva akartak tenni, és tettek is
községünk biztonsága érdekében. Hol nehéz, hol
könnyebb körülmények közt, mikor többen, volt hogy
csak maroknyian, de mindig voltak

Az ő munkájuk van benn ebben az egyesületben, az ő
erőfeszítésük tartotta fenn ezt a közösséget! A mostani
tagok, a fiatalabbak felelőssége hogy tovább vigyük ezt
az örökséget.
Ne hagyjuk, hogy munkájuk több emberöltő után
semmibe vesszen!
Rájuk
is
emlékeztünk
decemberi
ünnepi
közgyűlésünkön. Megtisztelt részvételével Gelencsér
Attila, a Megyei Közgyűlés elnöke Farkas László, a
Megyei Tűzoltószövetség elnöke Rajnai Zsolt,
a
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kaposvári Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka és Mayer
István a Megyei kórház logisztikai igazgatója, tanácsnok.
A falu vezetését Tanits Tibor körjegyző képviselte, és
megérkezett Sztányi Tibor polgármester is.
Négy tagunk 50 éves munkájáért elismerést vehetett át:
Miovecz János, Waltner Márton, Wolstrommer János, és
Fett József. Gratulálunk nekik, és jó egészséget
kívánunk!
Ébredezik a természet. Minden jel a megújulás felé
mutat. Ez az egyesületünkre is igaz. Komoly változások
előtt vagyunk! A télen Együttműködési megállapodást
írtunk alá a Kaposvári Hivatásos Tűzoltósággal. Ez
rengeteg feladatot ró ránk. Mind anyagi, mind
személyzet terén. Komoly felszerelésbeli előírásokat kell
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betartanunk,
beosztott
tűzoltóinknak
tanfolyami
végzettséget kell felmutatni, orvosi vizsgálatokon és
továbbképzésen
kell
megjelenni
rendszeres
időközönként. Tűzoltás vezetői posztot létrehozni,
amihez tűzoltó szakmunkás bizonyítvány szükséges.
Sikerült egy főt beiskoláznunk. És mindezt önkéntes
alapon!
Sikerült egy szivattyút vásárolnunk, amit felújítottunk és
folyamatban van a ZUK műszaki vizsgáztatása is.
Húsvét után megkezdjük a versenyekre való felkészülést,
addig a szerek karban tarása folyik, és talán a
legfontosabb dolog, a pályázatok írása.
Benedek László

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA 2008. ÁPRILIS 1-TŐL
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800-1200
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Bővülő szolgáltatások a Könyvtárban és a Kultúrházban
A kaposfői kultúrház és községi könyvtár –
reményeink szerint –az idei évtől jelentős változásokon
megy keresztül. Könyvtárunk 2008. januárjától
csatlakozott a mozgókönyvtári ellátási rendszerbe. A
félreérthető elnevezés ellenére a valóságban nem lesz szó
mozgó könyvtárról, csupán arról, hogy a könyvtár, mint
önálló egység megszűnik, s a jövőben egy kistérségi
közös hálózat részeként működik tovább a kaposvári
Megyei és Városi Könyvtár szakmai koordinációjával.
A kaposvári Megyei és Városi könyvtár ezáltal, a
következő feladatokat látja el: a meglévő állományt
folyamatosan
bővíti
(könyvtári
dokumentumok
beszerzése); a beszerzett dokumentumokat feldolgozza,
nyilvántartja; a könyvállományt szakszerűen gondozza; a
megrongálódott dokumentumokat újrakötteti, vagy
selejtezi. A könyvtáros számára szakmai és módszertani
útmutatásokat,
az
adminisztrációhoz
szükséges
nyomtatványokat biztosít, a könyvtár éves működéséről
statisztikai adatszolgáltatást készít. Évente több
alkalommal nyílik majd lehetőség játszóházak, kézműves
foglalkozások, író-olvasó találkozók megrendezésére.
A mozgókönyvtári ellátással az olvasók számára
elérhetővé válik a könyvtárközi kölcsönzés útján történő
könyv, ill. dokumentumok beszerzésére is. Ez annyit
jelent, hogy amennyiben könyvtárunkban nem található
meg az olvasó számára szükséges dokumentum (könyv,
újságcikk, hanganyag) úgy, rövid határidőn belül más
könyvtárból, – az ország bármely részéről –meghozatjuk
azt. Könyvállományunk hamarosan az interneten is
megtekinthető lesz, kezdetben a Megyei és Városi

Könyvtár honlapján keresztül. Lehetőség nyílik egyes
könyvek, dokumentumok Interneten keresztül történő
keresésére, szerző, cím, vagy kulcsszó alapján, így
könnyen tájékozódhatunk arról, hogy a keresett anyag a
helyi könyvtárban megtalálható-e.
Céljaink közt szerepel, hogy 2008-ban a község
lakói jelentős számban vegyék igénybe a könyvtár
szolgáltatásait. Jelenleg a hetente több alkalommal
megjelenő Somogyi Hírlap tekinthető meg a
könyvtárban, nyitvatartási időben. Várhatóan április
hónaptól 5 új folyóirattal bővül a kínálatunk. Olyan
folyóiratokat próbáltunk összeválogatni, amelyek a falu
apraja-nagyja számára érdekességet nyújthatnak. A
havonta megjelenő folyóiratok: National Geographic, PC
World, Micimackó Magazin, Praktika, 2 Zsiráf.
Könyvtárunkban megtalálhatók a képes mesekönyvek,
készségfejlesztő dokumentumok, szépirodalmi könyvek,
népszerű ifjúsági regények, romantikus irodalom,
szakácskönyvek, díszítéssel, rajzolással kapcsolatos
könyvek, szakkönyvek, videokazetták és DVD lemezek
is. Jelenleg több, mint 5000 könyv, ill. egyéb
dokumentum
áll
az
olvasók
rendelkezésére.
Megérkezett az idei első könyvcsomag, így
könyvállományunk a hónap első felében 27 új kötettel
bővült. Az állomány gyarapodásáról a lakosságot
folyamatosan értesítjük, megpróbálunk új könyveinkkel
minden igényt kielégíteni. Február végén a Megyei
Könyvtár munkatársainak segítségével a korábbi
könyvállomány egy része selejtezésre került. A selejtezés
során a korábbi állományból kivett könyvek könyvvásár
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keretében értékesítésre kerültek. A könyveket jelképes
áron kínáltuk.
A könyvtárban eMagyarország Pont is működik.
A nyitvatartási idő alatt az eMagyarország keretén belül
használható 5 számítógép segítségével az érdeklődőket –
a kezdőket, idősebbeket is – megtanítjuk a számítógép és
az Internet használatára. A már tapasztalt felhasználók is
szabadon vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Várhatóan,
áprilistól
folyamatosan
nyílik
lehetőség,
az
Internethasználattal
kapcsolatos
oktatáson
való
részvételre a falu minden lakosa számára. Jelenleg egy
eTanácsadó elnevezésű továbbképzésben veszünk részt,
melynek elvégzésével jogosultságot szerzünk az
Internethasználat oktatására. Ezáltal segítséget kívánunk
nyújtani az e-közszolgátaltások használatához, be
kívánjuk vonni az Internetezők körébe, a helyi,
elzárkózó, motiválatlan közösségeket, csoportokat.
Előkészületben van a kaposfői eMagyarország honlap,
melyen a könyvtár és az eMagyarország pont
szolgáltatásai találhatók majd meg. Itt is – terveink
szerint - fellelhetővé válik a könyvállományunk,
valamint a kultúrház további szolgáltatásairól,
rendezvényeiről kaphat a látogató tájékoztatást. Az
érdeklődők továbbá Kaposfő saját honlapján, a
www.kaposfo.hu oldalon is kaphatnak információt a falu
életéről.

Ismét elmúlt egy év
A Polgárőrség megtartotta évi rendes közgyűlését, ahol
számot adtak az elmúlt évről, és meghatározták ez évi
feladataikat.
2007. év adatai és eseményei röviden:
- létszám 40 fő, ebből 5 fő nő, 10 fő 35 év alatti.
- szolgálatban eltöltött idő:
- saját gépkocsival
2388 óra
- szolgálati gépkocsival
476 óra
- rendőrséggel
176 óra
- kerékpárral, gyalogosan
112 óra
összesen: =
3152 óra
-szolgálatban megtett km:
- saját gépkocsival
9755 km
- szolgálati gépkocsival
1408 km
összesen: =
11.163 km
- Részt vettünk többek között a megyei polgárőrnapon,
a Róma-hegyi búcsún, Budapesten az Igazságügyi és
Rendészeti
Minisztérium
rendezésében
tartott
továbbképzésen, Pécsett a „közterületen elkövetett
jogszabálysértések
áldozatainak
csökkentése”
elnevezésű továbbképzésen, a Somogy Megyei
Rendőrkapitányság
szervezésében
megtartott
„Együttműködés a Rendőrség és Polgárőrség között és
a kapcsolattartás fontossága” című megbeszélésen,
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Március 11-én a Kultúrházban megtartottuk idei
első kézműves programunkat az általános iskola alsóbb
osztályosai számára. Vendégünk Lengyák István és
felesége volt, akikkel a gyerekek kartonból kivágott
állatfigurákat készíthettek. A program jól sikerült, a
közel 2 órás foglalkozáson 50 gyermek vett részt.
Reméljük a közeljövőben ismét lehetőségünk nyílik
hasonló programokat szervezni. A kultúrházban állandó
programok is vannak. Hétfőn és pénteken a Ping-pong
klub, Erdődi János vezetésével tart edzéseket, szerdán és
pénteken a Művészeti Iskola, és a Hagyományörző
Egyesület tart foglalkozásokat. Jelenleg a Nyugdíjas
Egyesület is nálunk készül az áprilisi fellépésére.
A kaposfői lakosoknak ingyenes a könyvtárba
való beiratkozás, valamint a számítógép és Internet
használat. A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra,
nyomtatásra, szkennelésre, faxolásra térítés ellenében.
Továbbá a kultúrházban nyitvatartási időben igénybe
vehető a biliárd, a darts és a ping-pong.
A programokról, újdonságokról a lakosságot
folyamatosan értesítjük!
Az idei évben is szeretettel várunk minden kedves régi és
új olvasót, látogatót!
Tormáné Dell Nikoletta

megyei közgyűléseken, a Kaposfői Falunapon, a
megyei tekeversenyen, megyei jogi előadáson,
országos
polgármesterek
és
polgárőrvezetők
konferencián stb.
- Minden
rendezvényt, eseményt, amelyről
tudomásunk volt, vagy megállapodásunk volt,
igyekeztünk a legjobb tudásunknak megfelelően
biztosítani.
Ezek közül megemlíteném a mindenszentek és halottak
napján, valamint a nagyobb létszámú temetéseknél a
temetőbe érkező - és távozó – gépkocsik és személyek
közlekedésének,
parkolásának
segítése;
osztálytalálkozó; bérmálás; szüreti felvonulás; falunap;
búcsú (ahol a helypénzt is mi szedtük be); körmenet;
választás; horgászgyűlés; jótékonysági eset; mikulás
kupa; Drogmentes Magyarországért futóverseny
Nagybajomtól- Kaposmérőig (ezért köszönő oklevelet
kaptunk) stb.
- A szolgálat során igen szerteágazó feladatok,
események voltak. Pl: fiatalkorú elhelyezése, halott
személy megtalálása, eltűnt személy keresése és
megtalálása, tűzoltás segítése, katasztrófavédelmi
gyakorlatban való részvétel, bajba jutott személy
hazaszállítása, környezetvédelem, rendőrségi munka
segítése, lakossági bejelentésekre azonnali reagálás,
házalók elküldése, helyszín bek biztosítása stb..
- Sokat javult az információk továbbításának
pontossága és gyorsasága úgy a rendőrséggel, mint
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egymás közt. A lakosság is bátran és sokszor fordult
hozzánk. Amiben előbbre kell lépnünk az az, hogy az
odafigyelés és a megfigyelés terén van lemaradás.
Nem figyeli a lakosság nagyobb része a
személyleíráshoz szükséges adatokat ( magasság,
ruházat, arc, kor, hajviselet és egyéb ismertető jelek),
valamint a gépkocsik rendszámát (színét, típusát, a
távozás irányát, útvonalát, valamint a személyek
számát.) A lakossági bejelentésekre, ill. kérésekre
mindig a leggyorsabban, a legjobb tudásunk szerint
reagáltunk.
- Felhívtuk és folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot
a Falu Tv-ben azon folyamatokra, cselekvésekre,
melyekkel sok gondot, problémát meg lehet előzni.
Ezen a területen azonban még a szemléletnek és a
felelősség érzetnek javulnia kell. Több esetben a
felhívásunkban közzétettek be nem tartása volt a bűn
elkövetés tárgya. Pl.: gépkocsiban hagyott érték, ( akár
pár percre is) távollét esetén szomszédok figyelmének
felhívása az értékek biztonságos elhelyezése, az ajtók
zárása, akár kívül, akár belül vagyunk az épületnél stb.
- Munkánk elismeréseként az Elnök a Megyei Polgárőr
Szövetség javaslatára a Polgárőr Érdemkereszt bronz
fokozata kitüntetést kapott..
Az együttműködés és összetartás szép példája volt,
hogy amikor egyesületünk az OPSZ-en keresztül
munkánk elismeréseként a Nagykanizsai Határőr
Parancsnokságtól díjmentesen 10 évre kapott egy Lada
NIVA 1700-as terepjáró gépkocsit; a gépkocsi teljes
szervizét Kardos Péter kaposfői vállalkozó vállalta, a
gumiköpenyek cseréjét, centírozását Erdődi János
végezte, a műszerfal borításának javítását (cseréjét)
Kardos László, Ábel József végezte, az
alvázvédelmet Kardos László, Fliszár Zoltán,
Kardos Tamás végezte saját anyagból a Kaposmező
Kft műhelyénél,
a teljes folyamatban aktívan részt vett Gergely
László. A felsorolt munkákat mindenki díjmentesen és
soron kívül végezte.

Tisztelt Olvasó!
Szeretnénk bemutatkozni e lap hasábjain.
Mi egy asztaliteniszt kedvelő – csak szívben tini – baráti
kör vagyunk, akik a Kaposvár város csapat
bajnokságában szereplünk, egyelőre szolid eredménnyel.
Folyó év január óta, heti 2 alkalommal edzünk a
kultúrházban, korrekt bérleti díj fejében, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni a polgármester úrnak és a
képviselő-testületnek. Eddigi terem igényünk igen
nehezen oldódott meg, - itt kezdtünk 4 éve, következett
Várda kultúrház, majd Somogyjád sportcsarnok és újra
itt, – reméljük, a mostani megoldás maradhat
hosszútávon.
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Ebből a csapat munkából látszik, hogy képesek az
emberek önként és díjmentesen tenni egy közös célért,
melyért ezúton mondok köszönetet mindnyájuknak
Egyesületünk nevében.
A lakossággal való együttműködés jó irányba
fejlődik, a lakosság körében folyamatosan terjed a
Szomszédok Egymásért mozgalom szellemisége.
Észrevehetően jobban kezdenek figyelni egymásra és
egymás tulajdonára. E folyamat kiteljesülése tudjuk,
hogy nehéz és hosszú folyamat lesz és csak rajtunk
múlik. Egyre többen köszönik meg jelenlétünket,
érdeklődésünket, munkánkat. 2007-ben már un.
felháborodás nem volt. A törvénytisztelő és
rendszerető embereknél ez nem is fordulhat elő, hiszen
tevékenységünkkel a falú közösségi és egyéni
vagyonát próbáljuk megvédeni, a törvényeknek
érvényt szerezni önként, ingyen, esőben, sárban,
hőségben, éjjel és nappal, hét közben és ünnep
napokon egyaránt a saját gépkocsinkat is igénybe
véve, valamint szabadidőnket feláldozva.
A 2008-as év fő feladata röviden úgy
fogalmazható meg, hogy „Vigyázzunk Magunkra,
Vigyázzunk Egymásra”. Tartsuk és tartassuk be a
szabályokat és a felhívásokat. Csak együtt tudunk tenni
annak
érdekében,
hogy
vagyon
és
személybiztonságunk nagyobb legyen, a közlekedésből
biztonságosan hazaérjünk, ne legyen áldozatunk és ne
legyünk áldozatok.
Minden polgárőrnek és lakosnak köszönöm az
egymásért nyújtott segítséget és kívánok egy
biztonságos, erőben, egészségben és sikerélményben
gazdag jövőt.
U.i: Egyesületünk közhasznú melyet az Önkormányzat
a lakosságtól befolyt adóból segíti. Ha Ön (Önök) úgy
gondolja, hogy ezen segíteni szeretne ( vagy tudna)
kérjük, hogy adója 1 %-át felajánlani szíveskedjen a
következő címre és adószámra:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Adószám: 18784237-1-14

Vásároltunk
adogatógépet,
új
asztalt,
edzőt
„szerződtetünk”, így a fejlődésünk biztosított, amit az is
mutat, hogy az őszi szezonban összesen 1 döntetlent
értünk el (8 fordulóban), míg a tavaszi forduló induló
körében, már megvan az első győzelmünk is!
Terveink között szerepel, hogy 2010-re a dobogós helyek
valamelyikét ostromoljuk és szeretnénk utánpótlás
neveléssel is foglakozni. Amennyiben itt helyben, ennek
a feltételrendszerét biztosítja az Önkormányzat, úgy
nálunk a foglakozások bonyolításához, segítéséhez,
nyitott kapukra talál.

Kaposfői Hírek

2008/1

Végezetül, de nem utolsó sorban bíztatni szeretnénk
minden kaposfői lakost, hogy sportolni elkezdeni
sohasem késő. Nem kell profinak lenni egy adott
területen, mert a mozgás öröme, az egészség megőrzése
a legfontosabb, ezen felül pedig, ha még barátokra is lel
közben…..teljes a siker!

A körjegyzőség
nyitvatartási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-16
8-12
8-16
8-12
8-12

A Háziorvosi Szolgálat
rendelési ideje:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-12
8-12
13-16
8-12
8-12
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Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánva búcsúzunk:
Rák Szilvia, Hatta István, Horváth Gábor, Fülöp István,
Györki Béla, Vernes Béla, Erdődi János

Jeles napjaink közül a karácsony mellett a húsvét a másik legszebb családi
ünnep. Az ünneplést a tavasz, a virágok, a rügyező fák teszik még szebbé.
Igaz, Sándor, József, Benedek az idei évben nem hozott meleget, sőt, húsvét
előtt egy nappal jelentős havazás volt megfigyelhető. A húsvétot mozgó
ünnepnek is nevezik, hiszen minden évben március 22. és április 25. közé
esik. Ebben az évben igen korán ünnepeltük Krisztus feltámadását, március
23-24-én.

Szolgáltatási díjak a Könyvtárban és a Kultúrházban:
Bérleti díjak:
Kisterem
Nagyterem
Előtér

5.000,- Ft
8.000,- Ft
3.000,- Ft

Könyvtárhasználat ingyenes
Internet használat ingyenes
Fénymásolás 10 Ft/lap
Szkennelés 100 Ft/lap
Fax használat 100 Ft/lap

Községi könyvtárunkba az alábbi 27 új kötet érkezett:
Preston, D.
McBain, Ed
Sparks, N.
Vasrary J.
Moldova György
Roberts, N.
Koszotlányi Dezső
Wilson, J.
Reid, M.
Sienkiewicz, H.
Stilton, G.
Fekete István
Katona József
Madách Imre

Csendélet varjakkal
Ki öli meg a Ladyt?
A leghosszabb út
Kaland a vöröshajú
lánnyal
Hajósok éneke
Halálos alkotás
Édes Anna
Két regény
A fehér törzsfőnök
Sivatagon és vadonban
Csonkamancsú Miau
kastélya
Tüskevár
Bánk bán
Az ember tragédiája

Mikszáth Kálmán
Móra Ferenc
Puskin
Bánffyné K.Gy.
Dévényi Zoltán
De la Bedoyere, C.
Scarry, R.
Molnár Tamás
Rüdiger, M.
Lowell, E.
Courths- Mahler, H.
Doyle, A.C.
Frank, A.

Szent Péter esernyője
Kincskereső
kisködmön
Anyegin
Horthy Miklós élete
képekben
Manchester United
Lovak
Tesz-vesz abc
Akvarisztika
388 frizura
Ezüst vagy ólom
A duhaj kapitány
A sátán kutyája
Anne Frank naplója
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Könyvajánlók
Jacqueline Wilson – Két regény
Két sikerkönyv egy kötetben.
Kettős játszma – „Ruby és Garnet megszokták, hogy minden körülmények között együtt cselekedjenek. Ám
Ruby merész tervekkel áll elő… Be kell látniuk, hogy bár egypetéjű ikrek, nem lehetnek mindig és mindenben
egyformák.”
Komisz lányok – „Ismerkedj meg Mandyvel, akit Kim iskolai bandája állandóan csúfol. Ám fordul a kocka,
amikor a kislány megismerkedik a nagyvagány Tanyával…”

Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán – Manchester United
A világ leghíresebb futballklubjai sorozat ezúttal a Manchester United csapatát mutatja be.
„Generációváltást véghezvinni sohasem könnyű egy futballcsapatnál. Márpedig Sir Alex Ferguson szinte
mindenkitől elköszönt, aki az utolsó zajos sikerek idején a Manchester United mezét viselte. A Chelsea két
évre kibérelte magának az angol futballtrónt, ám azután a vörös ördögök meggyőző teljesítményt nyújtva
felülmúlták a londoniakat. A második kiadásban a dicsőséges 2006-2007-es szezon történéseivel is részletesen
foglalkozunk.”

Anne Frank – Anne Frank naplója
„…Anne Frank naplója örök érvényű olvasmány, egyaránt szól az övéihez hasonló gondokkal küszködő
fiatalokhoz, az idősebbekhez, akik szeretnék jobban megérteni őket, és szól mindazokhoz, akik tudni akarják,
mi történt Prinsengracht 263. hátsó traktusában bujkáló családokkal a hitleri megszállás alatt álló
Amszterdamban.”

Dr. Molnár Tamás – Akvarisztika – Édesvízi halak a lakásban
„…Könyvünk az e téma iránt érdeklődők számára nyújt betekintést, számtalan gyönyörű, színes fotóval.
Megismerhetjük az akváriumok berendezéséhez és fenntartásához szükséges elemeket, a hidro- és
halbiológiát, valamint a hazánkban többnyire beszerezhető növényeket, halfajtákat…”

Elizabeth Lowell – Ezüst vagy ólom
„A feszültségteremtés egyik legkiválóbb mesterének legújabb remeke. A New York Times Bestseller listáján
szereplő írónő művéből megtudjuk milyen az, maikor a törvény nem működik, és egy gyermekrablás többek
életét fenyegeti.”

Nicholas Sparks – A leghosszabb út
„Nicholas Sparks, sok gyönyörű, megható regény (Szerelmünk lapjai, Üzenet a palackban, Eltékozolt évek,
Az őrangyal, Igaz hittel, Éjjel a parton, Első látásra) szerzője ezúttal sem okoz csalódást a finom lélekrajzzal
megírt szerelmes történetek rajongóinak.”
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Óvodánkról…
Óvodánkban
olyan
pedagógiai
szellemben
neveljük a ránk bízott
gyermekeket, melyben a
legfőbb érték maga a
gyermek,
a
maga
gyermeki
világában.
Melyben a bizalom, a
szeretet, a
melegség, a derű dominál.

Mindenre, ami szép,
rácsodálkozunk,
megtanítjuk
gyermekeinket érzelmeik
kifejezésére. Tesszük ezt
azzal a céllal, hogy az
óvodáskor végére derűs,
érzelem gazdag, a világ
dolgai
iránt
nyitott,
érdeklődő
gyermeket
bocsátsunk az új világ, az
iskola felé.

Mindezt hogyan? Ősszel 72 beíratott gyermekkel
kezdtük meg a munkát: 25-en a hagyományos-, 47-en német
nemzetiségi nevelésben részesülnek. Bejáró gyermekeink
utaztatásának felügyeletét- általános iskolásokat is- Horváthné
Kovács Krisztina látja el, ki ez évtől dajkai állást tölt be nálunk.

Októberben búcsút vettünk Évi nénitől, ki közel 40 évet
töltött az óvónői pályán: talán nem túlzok, ha azt mondom,
hogy kevés olyan család van Kaposfőn, kinek a gyermekét
ne nevelte volna. Türelmes, halk szava, kedves mosolya
példaértékű marad.
A megüresedett óvónői állásra sok pályázat érkezett:
Horváth Hajnalka helybeli óvónő mellett döntöttünk, ki
gyakorlati éveit is nálunk töltötte, s elődjéhez méltó
személyiségjegyekkel büszkélkedhet.

Évi néni
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Óvodai
életünket
színes
programok,
változatos
tevékenységek jellemzik: szívesen bábozunk, zenélünknemrég Rosta Géza előadóművész járt nálunk; énekelünk,
táncolunk, barkácsolunk. Örömmel veszünk részt közös
kirándulásokon- hamarosan meglátogatjuk Patcán a Katica
tanyát, kulturális gyermekprogramokon- két alkalommal
voltunk színházban; évszakhoz, hagyományokhoz kötődő
jeles napokon- „szeretet és gyertyafény” című karácsonyi
műsor nálunk már hagyománynak számít.

Pillangó csoport új
konyhabútora
Óvodánk
Szülő
Szervezetének köszönhetően
az előző évhez hasonlóan
decemberben
is
bebútoroztunk egy csoportot:
ilyen
fejlesztéssel
kevés
óvoda büszkélkedhet – még
egyszer, köszönet érte.
Márton napi lampionos felvonulásunk az időjárás miatt
elmaradt, de jótékonysági bálunk igazán fergetegesre
sikeredett: több mint 150-en kik akkor együtt voltunk,
hajnaltájt a „jövőre ugyanitt” jelszóval köszöntünk el.

A Katica csoport új konyhája

Tavasz a kirándulások időszaka: igyekszünk több időt tölteni a szabadban. Környezeti adottságainkra
építve -nevelési programunk szerint- a környezet szeretetére és védelmére neveljük gyermekeinket.
Célunk, hogy játszva tanulják meg érteni és elfogadni az őket körülvevő világot, szeretni és kímélni
környezetüket.
Valljuk, hogy a nyugodt, szeretetteljes, derűs és vidám környezetben felnövő gyermekekből lesznek a
kiegyensúlyozott, aktív és sikeres felnőttek.
Ági óvó néni

Kaposfői Hírek

2008/1

– 12 –

Sávszélesség növelés a ViDaNet Zrt kábeltelevíziós hálózatán
Figyelembe véve a folyamatosan megújuló előfizetői igényeket, a ViDaNet
Kábeltelevíziós Zrt 2008. márciusától megnöveli a kábelnet csomagok letöltési
és feltöltési sebességét, valamint a letöltési korlátokat. A szolgáltatás a
kábeltelevíziós hálózaton vehető igénybe és a változás valamennyi kábelnet
csomagot érinti. A kábelnet szerződéssel rendelkező előfizetőinknek továbbra is
változatlan áron biztosítjuk az emelt szintű szolgáltatást, tehát havidíj
növekménnyel nem jár.

Márciustól az alábbi kábelnet csomagok közül választhat:
csomag
Kábelnet Mini
Kábelnet Baby
Kábelnet Start
Kábelnet
Mamut

sebesség
2008.03.-ig
1100 / 100
kbit/s
1600 / 150
kbit/s
3200 / 400
kbit/s
6400 / 800
kbit/s

sebesség
2008.03.-tól
1600 / 120
kbit/s
2500 / 180
kbit/s
5000 / 480
kbit/s
9000 / 960
kbit/s

postafiók /
tárhely

havidíj
(bruttó)

1 db / 20MB

3.810,- Ft

2 db / 100 MB

5.190,- Ft

3 db / 100 MB

8.520,- Ft

5 db / 100 MB

12.900,- Ft

ViDaNet D+ digitális szolgáltatás
A kábeltelevíziós hálózaton 2007. októberétől az analóg kínálat mellett digitális műsorok is igényelhetők. Az
előfizetők az érdeklődésüknek megfelelő tematikus adásokra fizethetnek elő, amelyek digitális csomagokban, akár
5.1-es hangzással, plusz szolgáltatásként igényelhetők.
A Filmbarát csomag egész estés mozifilmeket kínáló csatornákat tartalmaz. Ezen belül megrendelhető a HBO Pak
(HBO, HBO2, HBO Comedy) vagy a HBO MaxPak, amely a felsoroltakon kívül a Cinemax és Cinema2 műsorát is
tartalmazza. A HBO Pak 1.200,-Ft, a HBO MaxPak 1.700,-Ft havidíjért fizethető elő 12 havi kötelezettség vállalással.
A Felfedező csomag (996,-Ft/hó) eddig nem látott tudományos és történelmi csatornákat tartalmaz. (Viasat Explorer,
Viasat History, Discovery Civilization, Discovery Science, Discovery Travel & Living)
A Kaland csomag (696 Ft/hó) az AXN Crime és a AXN Sci-Fi műsorával egészíti ki a Viasat History és Viasat
Explorer által nyújtott izgalmakat.
A Sport csomagban (1.194,-Ft/hó) a Sport Klub és a Sport Klub+ mellett a Sailing Channel-t, az ESPN Classic-ot, az
Extreme Sport-ot és a technikai sportokat bemutató AB-Moteurs-ot láthatjuk.
A fiatalok között nagyon népszerű Buli csomag (996,-Ft6Hó) kínálata az MTV Dance, MTV2, MTV Hits és
Performance csatornák.
Végül, de nem utolsó sorban a vallási műsorokat sugárzó Pax Tv adása önállóan fizethető elő, mindössze 180 Ft-os
havidíjért.
A kábelnet szolgáltatással és a digitális csomagokkal kapcsolatos további információkkal az érdeklődők a ViDaNet
Zrt ügyfélszolgálati irodájában kaphatnak további információkat.
Cím: Kaposvár, Szántó u.5., telefon: 528-300.

