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Az idei esztendőben is biztosított a településünk intézményei működésének
zavartalansága.
Az általános iskolában jelentős számítástechnikai fejlesztés alapjainak
megteremtésére nyújtottunk be pályázatot, melynek elbírálása folyamatban van.
Az elmúlt esztendő visszafogott fejlesztései után idén reményeink szerint
jelentős mértékű felújítások, építések lehetőségét teremtettük meg.
A legrosszabb állapotban lévő, már-már járhatatlan állapotba került Dózsa Gy.
utca északi szakaszának a vasútig és a külterületi szakaszának majorig terjedő
szakaszára, valamint a mindkét oldali járda felújítására pályázati források
kiegészítésével összesen 13.650 e Ft-ot kívánunk fordítani.
Lehetőséget kívánunk biztosítani a Dózsa Gy. utca ingatlan tulajdonosai részére,
térítés ellenében az ingatlanok hídjainak burkolására, illetve kérjük a lakókat,
hogy az ingatlanok vízelvezetését a felújítás megkezdése előtt, amennyiben
szükséges javítsák meg, alakítsák ki.
A munkálatokat várhatóan július, augusztus hónapban tudjuk elvégezni.
A vadászdombi útszakaszon a körjegyzőségtől a vasúti átjáróig egy nálunk új
technológia kipróbálását terveztük, amely ha beváltja az ígéreteket a településünk
még nem portalanított útjainak rendbetételére tud megoldást biztosítani.
A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulásnál kezdeményeztük
közösségi busz (21+1 személyes) pályázat útján történő beszerzését, s a Kistérség
egy autóbusz beszerzésére nyert jogosultságot, mely 1.500.000 Ft önrész
biztosításával kerülhet községünkbe. A járművel legalább 1 fő kaposfői lakosnak
tudunk munkahelyet biztosítani, iskolabuszként tudjuk működtetni, illetve a
község lakóinak, civil szervezeteinek és egyesületeinek szállítási igényeit is ki
tudjuk elégíteni.
Siklós város gesztorságával alakult ivóvízminőség javítására alakult konzorcium
tagjaként, készülünk a pályázat novemberi beadására, amelyben a település
minőségi és mennyiségi ivóvíz problémájára tudunk megoldást biztosítani.
Április 24.-ével Kaposfő önálló szennyvízkezelésének és elhelyezésének
megoldására pályázatot nyújtottunk be, s mára már a hiánypótlásokat is
benyújtottuk. Az elbírálás július végére várható.
A beruházás várható bekerülési költsége 667.037.000 Ft, amelyhez 600.000.000
Ft támogatást remélünk.
Előkészítő fázisban van több fejlesztési projektünk is, mint a Bödő-ház és a
Kultúrház felújítása.
A június 2.-ai közmeghallgatásunkon részletes beszámolót tartottunk a
fejlesztési lehetőségeinkről, külön kiemelten kezelve a településünk
szennyvízkezelésének megvalósítási lehetőségét.
Sztányi Tibor
polgármester

Országos bajnokok!
Iskolánk labdarúgó csapatai két óriási országos
sikerrel zárták a tanévet.
Leány csapatunk június 15-én GÓLIÁT McDonald’s
FC Országos Tanévzáró Fesztiválon, Budapesten a
népligeti Olimpiai Sportcentrumban a 15 csapatos
mezőnyben 1. helyezést szerzett.
Az 5 csapatos csoportból 3 győzelemmel és 1
döntetlennel kerültünk a legjobb nyolcba.
Itt 4-0 arányban legyőztük Fertőszéplak csapatát. Az
elődöntő még magabiztosabban sikerült, 7-0-ra
nyertünk és bejutottunk a döntőbe. A döntőt
Rábatamási ellen 2-0-ra nyerve, iskolánk
történetének első országos bajnoki címét szereztük.
Csapatunk és az egész torna legeredményesebb
játékosa Palkovics Nóra lett, aki a rengeteg szép
megoldás mellett 12 gólt rúgott.
Csapattagok: Palkovics Nóra, Katona Szimonetta,
Miovecz Judit, Kardos Cintia, Takács Szilvia, Pál
Anita,
Monoszi
Imelda
valamint
három
vendégjátékos: Varga Nóra (Dombóvár), Szabó
Valentina és Horváth Dóra (Somogyjád). Edző:
Weimann Gábor

A második sikerre mindössze egy hetet kellett várni.
IV. korcsoportos (7.8. oszt) fiú csapatunkkal június
19- 22-ig Békéscsabán a Kisiskolák Diákolimpia
Országos döntőjén vettünk részt 15 megye
bajnokainak társaságában.
A csoportban Kunmadaras, Mátraderecske és Magy
csapatait legyőzve bejutottunk a negyeddöntőbe. Ott
Szerep csapatát 2-0 arányban legyőzve kerültünk a
legjobb 4 közé.
A döntőt körmérkőzéses rendszerben játszottuk és
mindhárom
ellenfelünket
(Mátraderecske,
Mezőnagymihály, Kétsoprony) legyőzve 100%-os
teljesítménnyel lettünk a Magyar Köztársaság
Diákolimpiai bajnokai.
A torna legjobb játékosának Árbogást Andrást
választották, Weimann Richárd pedig bekerült a
rendezvény 6 fős válogatottjába.
Csapattagok: Árbogást András, Benkó Erik, Csöndör
László, Erdei Ferenc, Hampuk Ádám, Henner
Gábor, Nyerges Balázs, Orsós Tibor, Sulcz Richárd,
Weimann Richárd.
Edző: Weimann Gábor
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Megoldódik a szennyvízkérdés Kaposfőn?!
Régi vissza-visszatérő kérdés a községünk lakossága
körében, hogy mikor lesz szennyvízcsatornázás
Kaposfőn?
Ilyen közel még eddig egyszer sem voltunk a
település szennyvízkezelésének megoldásához, mint
napjainkban.
Április 24.-én az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében kiírt Kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése című pályázati felhívásra beadtuk a:
DDOP-2007-5.1.4. kódszámú Kaposfő község
szennyvízelhelyezése és szennyvíztisztítása című
pályázatunkat.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a hiánypótlások
beérkezését követően június 3.-án kelt levelében
értesített bennünket, hogy a pályázatunk teljes,
befogadták, értékelésre bocsátották.
A pályázat kiírása értelmében a beadási határidőt
követő 75 napon belül születik döntés.
A terveink szerint a településünkön három
szennyvíztelep kerül kialakításra oly módon, hogy a
községünk
természetes
domborzati
viszonyait
használjuk ki, annak érdekében, hogy minél kevesebb
energia,
költség
felhasználásával,
műszaki

meghibásodási lehetőséggel s nem utolsó sorban
bűzterheléssel lehessen működtetni a rendszert. A
szennyvíztelepek úgy nevezett eleveniszapos biológiai
technológiával üzemelnek, melynek eredményeként a
tisztított víz a Kapos folyóba engedhető.
A beruházás tervezett költsége 667.000.000 Ft,
melyhez 600.000.000 Ft támogatási összeget
pályáztunk meg (90%-os támogatottság).
A lakossági önerő előteremtéséhez segítséget
kívánunk nyújtani minden kaposfői lakos részére
függetlenül attól, hogy egy összegben vagy
részletekben tudja előteremteni a bekötés költségeit.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a pénzügyi szektor a
pályázat elnyerését követően a jobbnál jobb
ajánlatokkal akarja bombázni a lakosságot. Ezért azt
javaslom Önöknek, ahogy a közmeghallgatáson is
elhangzott a résztvevőktől a nyertes pályázat
ismeretében versenyeztessük meg a pénzügyi
szolgáltatókat, s a legjobb ajánlatot terjesszük a
lakosság elé.
Sztányi Tibor.
Polgármester

Tűzoltó Hírek
Egyesületünk részt vett a minden tavasszal megrendezésre kerülő I. fokozatú tűzoltó versenyen. Idén Nagybajom
város volt a házigazda, akik most ünnepelték a Tűzoltó egyesületük fennállásának 120 éves évfordulóját.
Négy kategóriában képviseltük falunkat és egyesületünket. Ifjúsági leány, és fiú csapatunk az úgynevezett osztott
sugár szerelésben, felnőtt női, és férfi csapatunk a kismotorfecskendő szerelésben indult. A hiteles krónikához hozzá
tartozik, hogy mind a szerelést, mind a tűzoltó stafétát szakadó esőben végezték csapataink, ami még jobban
megnehezítette a dolgukat! Már ezért elismerés jár nekik!
Eredmények a következők: Ifjúsági leány
III. hely
Ifjúsági fiú
IV. hely
Felnőtt nők
II. hely
Felnőtt férfi
V. hely
Gratulálok a csapatok teljesítményéhez, és
külön kiemelném a két ifjúsági raj
hozzáállását, ami a jövőre nézve biztató!
Az idei évben már négy vonulásunk volt,
amiből három avar és erdőtűz, egy pedig szél
miatti fakidőlés volt. És még csak most
kezdődik a meleg és száraz idő, figyeljünk és
vigyázzunk a tűzzel! A Kaposvári Tűzoltóság
továbbképzést tartott, amin három fő vett részt.
Egy fő pedig tűzoltó szakmunkás végzettséget
szerez, aki tűzoltás vezetőként a szakmai
színvonalat
fogja
erősíteni.
Pénzügyi
helyzetünket erősítendő három pályázaton is
indultunk, és siker esetén sok kitűzött célunkat
sikerül megvalósítanunk.
Benedek László

Kaposfői Hírek

2008/2

–4–

Non-profit szervezetek támogatása 2008-ban
A kaposfői képviselőtestület május 27.-ei ülésén
határozatokban döntött a helyi non-profit szervezetek
2008. évi pénzügyi támogatásairól;
1. A Katolikus és a Református Egyházak
részére 350-350.000 Ft
2. a Horgászegyesület részére 100.000 Ft-ot a
vízminőség javítására
3. az Ifjúsági klub részére 100.000 Ft-ot a
környezet szépítésére és a Mikulás Kupa
megszervezésére
4. a Hagyományőrző Egyesület részére 900.000
Ft-ot a 2008. évi programtervükben szereplő
rendezvények megtartására.
5. a Polgárőrség részére 1.300.000 Ft-ot a
közrend, közbiztonság fenntartására és a
község rendezvényeinek biztosítására.
6. a Tűzoltó Egyesület részére 300.000 Ft-ot az
eszközeik fenntartására.

7. a Nyugdíjas Klubnak 300.000 Ft-ot ítélt meg.
A kaposfői Sportegyesület részére a május 5.-én
megtartott rendkívüli testületi ülésen 1.140.000 Ft
támogatást ítélt meg a képviselőtestület a 2007-2008. évi
bajnokság befejezéséhez, a június 30.-áig terjedő
időszakra. Az év hátralévő részére, a 2008-2009. évi
bajnokság ez évi támogatási összegéről az új vezetőség
felállását követően születik döntés.
A kaposfői képviselőtestület május 27.-én megalkotta a
4/2008 (V.27). számú rendeletét „ a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.
Ezen rendelet átlátható, kiszámítható szabályokat
tartalmaz minden szereplő részére, amennyiben
közpénzek felhasználását tervezi a feladatai ellátásához.
Sztányi Tibor
polgármester

Néptánc oktatás az iskolában, Kaposfőn

A Kaposfői Általános Iskolában 9. éve működik a
művészetoktatás keretein belül néptánc oktatás.
Kilenc évvel ezelőtt a kaposvári Együd Árpád
Művészeti Iskola indította el Bakonyi Kati néni akkor
indult első osztályában az első néptánccsoportot
Horváth Tibor vezetésével.
Az akkor táncolni kezdő kicsi gyerekek mára már
kész felnőtté váltak testileg és táncos tudásban
egyaránt.
Ők ma az Együd Művészeti Iskola Galagonya
csoportjába, a továbbképző 9. osztályba járnak.
Nemsokára lehetőségük nyílik arra is, hogy táncos
tudásukat a Tótágas táncegyüttesben vagy más felnőtt
együttesben, akár a Kaposfői Hagyományőrző
Együttesben kamatoztassák.
Az eltelt évek 3 évvel ezelőtt változást hoztak.
Kaposvári tiltásra az Együd Művészeti Iskolának ki
kellett vonulni Kaposfőről. Helyét a szennai Zselic
Művészeti iskola foglalta el.
A
Zselic
Művészeti
Iskola
a
megyei
néptáncversenyen az idén harmadszor lett megyei
első. A nemrégen megrendezett regionális versenyen
az ország legjobbjai közé jelölték és továbbjuttatták

országos bemutatóra is. A művészeti iskolák
minősítésén a néptánc tanszak kiváló minősítést
kapott. A kaposfői iskola ehhez az iskolához tartozik.
Kaposfőn az általános iskolában 3 osztályban folyik
néptánc oktatás.
Az első osztályban 28 a másodikban 23 gyerek tanul
néptáncolni, hetente 2 alkalommal.
A 3. néptáncos csoport 3. osztálytól 8. osztályig
foglalja magában az érdeklődőket.
A néptánctanár személye nem változott a 9 év során,
mindvégig Horváth Tibor volt kiegészülve egy-egy
évben Zóka Évával vagy Kecskés Miklósnéval vagy
Pataki Annamáriával.
A következő évtől azonban állandó női oktatót
alkalmaz a Zselic Művészeti iskola Kurucz Réka
személyében. Ő tanítja majd a leendő elsősöket és a
többi osztályban is állandó társa, kollégája lesz
Horváth Tibornak.
Reméljük, hogy a következő tanévben már mi is
részt vehetünk a megyei versenyen tovább öregbítve a
Kaposfői Általános Iskola és a Zselic Művészeti
Iskola hírnevét.

Röviden a Polgárőrségről
A polgárőrséget a Kaposfői Önkormányzat Képviselő
Testületének 2005-ös határozatával hozta létre, melyben
határozott a működéséről. Ennek köszönhetően a 2006os évben az önkormányzat által benyújtott pályázaton
500.000 Ft-ot nyert a Bűnmentes Magyarországért
Közalapítványtól. Ebből az összegből lett vásárolva
hírközléshez rádió adó-vevő, lep-top számítógép,
valamint ruházat. Ugyanezen évben pályázaton
nyertünk
kettő
PTT
rendszerrel
működő
telefonkészüléket. 2007-ben a Somogy-megyei Polgárőr
Szövetség 50. ezer Ft-tal támogatta az egyesületet,
melyet telefon- és üzemanyag költségre lehetett
fordítani.2007-ben az Országos Polgárőr Szövetség
közreműködésével a Nagykanizsai Határőrségtől
ingyenes használatra, 10 évre kaptunk egy Lada Niva

E rövid tájékoztató után a következő FELHÍVÁSSAL
fordulunk a lakossághoz:
I.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium életbe
léptette a „Zéró Tolerancia” rendeletét, mely a
közterületen elkövetett jogsértések áldozatai számának
csökkentése érdekében az Európai Unió elvárásainak
megfelelően lépett hatályba.
Kérünk mindenkit, hogy a közlekedés szabályait
maradéktalanul tartsák be. A szigorú büntetések, az
eljárási procedúrák sokkal több anyagi és időbeni
áldozatot vesznek igénybe, mint a pár perccel meg
növekedett utazási – közlekedési – idő.

gépkocsit, melynek elnyeréséhez nélkülözhetetlen volt a
képviselőtestület, 2005-os határozata.
A közpénzek – vagy azokból juttatott források –
felhasználásának feltétele, hogy azokat az elnyert
pályázók – Önkormányzat, Egyesületek stb. – öt évig
működtetik, illetve azt csak a megadott célra és igen
szoros elszámolási kötelezettséggel használhatók fel.
Tehát a fentiekből adódik, hogy az eszközök jelentős
hányadát nem a Kaposfői Polgárok pénzén szereztük
be. A működési költségek viszont elég magasak.
Ezekből a biztosítás, könyvelés telefon költségek és
üzemanyag költség, valamint kis mértékben az
eszközpótlás, irodaszer, versenyek, stb. vannak fizetve.
A tagság soha egy fillért sem kapott semmilyen
formában az egyesülettől!

II.
A 2008-as év a közterületen elkövetett szabálysértések éve
is. Tehát a szemetelés, rongálás, de főleg a vandalizmus
visszaszorításának éve is. Ezért kérjük a lakosságot, hogy
vigyázzanak közterületeink rendjére, berendezéseire. Ne
randalírozzunk éjszaka, ne zavarjuk fölöslegesen
magatartásunkkal embertársaink nyugalmát.
VIGYÁZZUNK MAGUNKRA,
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Tisztelettel:
Polgárőrség Elnöksége

GEISZT ISTVÁN EMLÉKÉRE
2005 márciusától a Kaposfői Polgárőrség alapító és elnökségi
tagja. Munkáját becsületesen és nagy odaadással végezte.
Mindig és mindenben számíthattunk rá. A köz-, vagyon és
jogbiztonság elkötelezett híve volt.
Munkáját a Megyei Polgárőr Szövetség 2006-ban oklevéllel
ismerte el.
2008. június 28.-án a Megyei Polgárőrnapon kapta volna meg
az Országos Polgárőr Szövetségtől a Polgárőr Érdemkereszt
Bronz fokozatát, de azt már sajnos nem tudja átvenni, mert
2008. június 8-án 54 éves korában örökre eltávozott közülünk.
A szolgálat véget ért, mely a Polgárőrségnek nagy veszteség.
Emléke viszont mindenképp megmarad számunkra, mint
példakép.
Somogy megyei Polgárőr Szövetség elnöksége,
Kaposfői Polgárőrség „csonka” elnöksége és tagsága.

Nyugdíjas Klub életéből…
2008. április 19-én rendezték meg a nyugdíjasok
Kistérségi Művészeti Bemutatóját Somogyjádon, ahol
részt vett a Kaposfői Nyugdíjas Klub is. Szavalattal
lépett fel Kis Ferencné, népdallal Geiszt Istvánné, sváb
tánccal és népdalcsokorral a nyugdíjas klub csoportja.
Nagyon-nagy élménnyel jöttünk haza, mert minden
szereplésünk nagyon jól sikerült. Ezt a szereplést egy
nagy felkészülés előzte meg, és azt csak csodálni lehet,
hogy ezek a 60-70-80 éves asszonyok milyen nagy
igyekezettel, lelkesedéssel csinálták végig, fáradságot
nem ismerve a próbákat. Mindezt tették családi gondok
mellett és otthoni munka után.
2008. május 24-én, Barcson rendezik meg a
három megye találkozóját (Somogy –Tolna- Baranya),
amin mi is részt veszünk 30 fős létszámmal. Nagyon
nagy örömmel fogadtuk, hogy Geiszt Istvánnét felkérték
német nyelvű dalok éneklésére. Reméljük, hogy onnan
is nagy élményekkel jövünk haza.
2008. május 31-én a kaposfői falunapon,
ugyancsak fellépett a nyugdíjas klub.
A múlt napokban kezembe került, egy 1998-as
felvétel, amin az akkori nyugdíjas klub rendezte
pótszilvesztert, vették fel. Akkor még a nyugdíjas
klubot Kovács Istvánné Irma néni vezette, aki egyben a
nyugdíjas klub megalapítója volt. Ezen a pótszilveszteri

felvételen nagyon nagy létszámmal vettek rész t a falu
nyugdíjasai. Szinte jó volt végignézni milyen jól érezték
magukat. Én elcsodálkoztam, hogy milyen nagy
létszáma volt akkor a nyugdíjas klubnak, és hol lehetnek
most ezek az emberek, akik akkor jót mulattak,
táncoltak, és jól érezték magukat, most meg csak
töredéke jár el a nyugdíjas klubba. Vajon miért van ez
így? Szeretnénk, ha minél többen eljönnének közénk,
hogy ilyen idősen is minél több élménnyel
gazdagodjanak.
Különböző
fellépéseinkkel,
rendezvényeinkkel csak gazdagítjuk a falunk jó hírnevét.

Könyvtárunkba az alábbi 30 új kötet érkezett:
Oroszlán Éva Kötelező versek lexikona – 200 vers
Ed McBain - Lángok
Kiss Éva Az Európai Unió a XXI. sz. elején
Maria Constantino A ló- és a póni gondozás kézikönyve
Pannon Enciklopédia
Magyarország állatvilága
Kiscelli Piroska Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok - telc
Nora Roberts - Délidő
Ibos Éva XIX.-XX. századi magyar festészet
Russel Ash- A világ nagy csodái
Leslie L.
Laurence Az ördög fekete
kalapja

Paul McGreevy – Kutyák
Paul McGreevy - Macskák
Incze Zsuzsa Csellengők – Eltűntek nyomában
Kriskovics Zsuzsanna - Az origami varázsa
Ruth Brocklehurst - Az első világháború
Christopher Gravett – Várak
Annalisa Pomilio - Találmányok nagykönyve
David Burnie - A természet enciklopédiája
Judy Allan - Fantasy enciklopédia
Bálint Ágnes - Mazsola és Tádé
Nelson DeMille - A tábornok lánya
Stephen King – Álomcsapda
Nagy Árpád - Mátyás deák kalandjai
Anchee Min - Vörös azálea: Kína leánya
Cormac McCarthy - Nem vénnek való vidék
Mi Micsoda sorozat - Zászlók és lobogók

Mi Micsoda sorozat - Fényképezés
Mi Micsoda sorozat - Építészet
Mi Micsoda sorozat - A csillagok
Mi Micsoda sorozat - Felfedezők és utazásaik
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Új szélessávú internet csomag a kábelhálózaton
2008. június 5-től az eddigiek mellet új KábelNet csomaggal bővült a
ViDaNet Zrt szolgáltatási palettája. A KábelNet Mikro-t a szolgáltató
azoknak ajánlja, akik még csak ismerkednek az internettel és
többnyire csak böngészésre, levelezésre és információgyűjtésre
használják az internetet. A KábelNet Mikro a többi internet
csomaghoz hasonlóan bármelyik kábeltelevíziós előfizetés mellé
igényelhet
Íme az előfizethető KábelNet csomagok:
sebesség

postafiók / tárhely

havidíj (bruttó)

KábelNet Mikro

1.000 / 128 kbit/sec

1 db / 20 MB

2.520,- Ft

KábelNet Mini

1.600 / 120 kbit/sec

1 db / 20 MB

3.810,- Ft

KábelNet Baby

2.500 / 180 kbit/sec

2 db / 100 MB

5.190,-Ft

KábelNet Start

5.000 / 480 kbit/sec

3 db / 100 MB

8.520,-Ft

KábelNet Mamut

9.000 / 960 kbit/sec

5 db / 100 MB

12.900,-Ft

csomag

Miért előnyös a KábelNet előfizetés:
*
*
*
*
*
*
*
*

Időt és pénzt takaríthat meg
Annyi információ és lehetőség sehol máshol nem áll rendelkezésre egy helyen
Pillanatok alatt rengeteg információ a keresőben
Kapcsolattartás, levelezés, iwiw-ezés
Tanulás, tananyagok letöltése
Utazásszervezés, nincs felesleges utánajárás
Online bank: pénzügyek rugalmasan
Vásárlás: gyors, kényelmes, nagy választék
ViDaNet Zrt
Cím: Kaposvár, Szántó u.5., telefon: 528-300
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Könyvajánlók
Judy Allen - Fantasy Enciklopédia
A Fantasy Enciklopédia a folklór és a fantasy elvarázsolt tájain kalauzolja keresztül az
olvasót. A fantasztikus utazás során a kíváncsi utazó mitikus teremtmények, képzelet
szülte vadállatok és a csintalan apró nép mellett ijesztő kísértetekkel és vérszomjas
vámpírokkal is találkozhat. Felfedezheti, hogyan keletek életre és formálódtak az
emberiség gondolkodásában évszázadokon keresztül a mágikus teremtmények,
rácsodálkozhat, mennyi rejtély és babona övezi még napjainkban is ezeket a különös
fantázialényeket.

Paul McGreevey- Kutyák, Macskák
Ez a két kézikönyv a kutya és macskatartás és-gondozás minden területét megismerteti
az olvasóval. Bemutatja a leginkább ismert és legritkább kutya-, és macskafajtákat.

Ruth Brocklehurst - Az első világháború
A könyv lenyűgöző és részletes betekintést kínál az első világháború történetébe. Számos
internetes honlapot ajánl, ahol a témához kapcsolódó további olvasnivaló, filmrészlet, fénykép
és szemtanúk beszámolójaj várja az érdeklődőket.

Leslie L. Lawrence – Az ördög fekete kalapja
Nágaföldön teljes a zűrzavar: Leslie L. Lawrence óriásbogarat akar fogni, de csak
hangyát talált a vacsorájában; nyakába esik egy pilóta, egy mezítelen márkinő és az
eső; felbukkannak a nágák, az ördöghívők és néhány fekete kalapos hulla a víz alól.
Hősünk már-már kétségbeesik, de nem adja fel, hiszen nála van pipája és 38-as
Smith and Wessonja. Csoda-e hogy rossz napok virradnak a gyilkosokra?

Anchee Min – Vörös Azálea- Kína leánya
Parancsba adták, hol éljenek, mit dolgozzanak, mit gondoljanak, kit szeressenek. A
sorsuk egy rossz szótnmúlott, amit rosszkor, rossz helyen …Anchee Min egy országban
nőtt fel, ahol a mindenható hatalom uralkodott a lelkek felett. Ahol a szép nők mind
gyanúsak voltak, ahol a szerelem halálos bűnnek számított. Ellent tud-e állni a lélek az
elnyomás brutalitásának? Lehet-e úgy szolgálni egy rendszert, hogy az ember lázad?
Szabad-e szeretni, ha tiltják, és titkolózni, ha mindenki áruló? Veszélyes szenvedély,
felemelkedés és bukás, bűnhődés és feloldozás ez a regény.

Nelson DeMille – A tábornok lánya
A georgiabeli Fort Hadley-n, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének
támaszpontján egy nap Ann Campbell százados nemi erőszakra utaló nyomokkal teli
holttestére bukkannak. Paul Brenner, a Vietnamot megjárt veterán, a Bűnügyi
Nyomozó Osztály, utazó, alakváltó jolly jokere egy nagy port kavaró bűnügy
felderítésénél veti latba nem mindennapi képességeit és helyismeretét. Az áldozat
ugyanis nem más, mint Joseph Campbell altábornagy lánya.
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Köszönet a támogatóknak
2008.május 31-én megrendezésre került a Kaposfői Falunap. Itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik
nagymértékben hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.
-

AVIA Töltőállomás
ViDaNet Zrt.
Kaposmező Kft.
DRV
Kapos Volán
Somogyi József vállalkozó
Kaposfői Lovassport és Kulturális Egyesület
Schulz István vállalkozó
Kapos-Gép-Ész Kft.
Torma Tamás vállalkozó
Kaposfői Nyugdíjasklub
Torma Bernadett vállalkozó
Magyar Posta Zrt.
Kecskés Zoltánné vállalkozó
Kaposfői Óvoda
Polgárőrség

-

OTP
Kapos – Agro Vill. Kft.
Szabó Gábor vállalkozó
Árbogást József vállalkozó
Reál Üzletlánc
Bozsoki János vállalkozó
Torma Csaba vállalkozó
Ábel József
Kaposfői Virágbolt
ÁFÉSZ Nagybajom
Német Kisebbségi Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Kaposfői Hagyományőrző Egyesület
Kaposfői Általános Iskola
Kardos László
Árvai Istvánné vállalkozó

Kaposfői Hírek

2008/2

– 10 –

NAPKÖZIS TÁBOR A KULTÚRHÁZBAN
2008.június 16-27. között
Nyári napközis tábort szervezünk a
Szociális Alapszolgáltató Központ,
valamint a Kaposfői Önkormányzat
támogatásával. Az első héten közel 50
gyermek vett részt a különböző
foglalkozásokon,
amit
hétfőtől
péntekig reggel 8 órától délután 4
óráig szerveztünk számukra. A
szervezés során igyekeztünk fiúknaklányoknak,
kicsiknek-nagyoknak
egyaránt
érdekes
programokkal
szolgálni. Mindennap lehetőség nyílik
részt venni különböző kézműves
foglalkozásokon – gyöngyfűzés,
rajzolás,
színezés,
patchwork,
üvegfestés, stb. Idén a legnépszerűbb
a gipszöntés.

A táborozó gyerekek egy része
délelőtt biciklitúrát tett a Petörke tóra,
habár az időjárás nem nekik
kedvezett.

Aszfaltrajzolás

Biciklis kirándulás

Szerdán
Beiczer
Judit
iparművész
mutatta
meg
az
agyagozás
fortélyait,
majd
szórakoztató előadással érkezett
hozzánk Figura Ede. Zenés-gitáros
interaktív műsorában ismert magyar
költők
megzenésített
verseivel,
gyermekekhez közelálló témákkal
érkezett hozzánk, a gyerekek nagy
örömére.
Ellátogattunk
Gyöngyöspusztára,
Gipszöntés
ahol egy igazi betyártanyával
ismerkedhettünk meg. Szinte kivétel
Kedden vendégünk volt Berta Gyula nélkül minden gyermek kellemes
bácsi, aki a betyárokról mesélt, és élménnyel tért haza a kirándulásról.
igazi bilincseket, fegyvereket mutatott Gyöngyös-tanyán lehetőségünk volt
az akkori időkből a gyerekeknek.
lovasfogattal erdei kocsikázásra,
megismerkedtünk
a
tanyasi
állatvilággal. A szabadban felépített
játszótéren
a
gyermekek
felszabadultan játszhattak, s ha
megéheztek
helyben
sütött
langallóval kínálták őket.

A második héten is színes
programokkal vártuk a gyerekeket,
hétfőn egy mentőautó érkezett
szakemberekkel. Lehetőség nyílt a
mentőautót belülről megtekinteni,
valamint az elsősegélynyújtással
ismerkedhettek meg a gyerekek
közelebbről.
Délután
Póstelekre
szerveztünk kirándulást. Kedden
sportnapot
tartottunk,
játékos
sorversenyekkel,
ping-pong
tanulással. Szerdai napon Kaszóba
kirándultunk,
ahol
kisvasúttal
meglátogattuk a Baláta tavat.
Csütörtökön Ördögh Gyöngyi védőnő
játékos
vetélkedőt
tartott
a
környezetvédelemről,
délután
a
Tolnai Lovasfarmra sétáltunk. A
tábor utolsó napján a gyermekek
munkáit kiállítjuk, felelevenítjük a két
hét élményeit.

Csoportkép
Reméljük a szünidő első két hetére
örömmel
gondolnak
vissza
a
gyerekek és jövőre is szívesen
vesznek részt a Napközis táborban.

Berta Gyula bácsi mesél

Pénteken
Csikós
Nagy
Márton fafaragó művész érkezett
hozzánk, aki farönkből szobrot
készített
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Zselici Lámpások Közgyűlése
Kadarkúton!

szükséges
intézkedések
megtervezése, valamint a források
hozzárendelése folyt.
A
Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégia fő csapásirányát a
turisztika
mentén
látjuk
kialakíthatónak, amely mellé a
gazdaságot is fel kívánjuk
fejleszteni a termékarcú falvak
megjelenítésével.
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.
Stratégiánk
megvalósulása
esetén feltétlen számítunk arra,
hogy
megáll
a
népesség

csökkenése, csökkeni fog a
regisztrált
és
regisztrálatlan
munkanélküliek aránya, megáll az
értelmiségiek
elvándorlása,
számottevő bevételt hoz a
térségnek a turisztika és az
idelátogatókat helyben készült
termékekkel
tudjuk
ellátni,
valamint az itt készült termékeket
meg tudjuk jeleníttetni más
piacokon is. Jelentősen javul a táj
állapota, falvaink, kisvárosaink
megújulnak, országos és európai
hírnevet szereznek rendezvényeink
és ki tud törni a térség az
elmaradottságból.
A Kadarkúton megtartott záró
közgyűlésén a Zselici Lámpások
Helyi Közössége elfogadta a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiát.

A
Zselici
Lámpások
Vidékfejlesztési Egyesület 2008.
május 22.-én a tervezési folyamat
lezárásaként közgyűlést tartott
Kadarkúton.
A Tervezést Koordináló Csoport
minden második héten ülésezett, s
ugyancsak kéthetente mindig más
és más településen folytak
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. Közel
950 projektötlet érkezett be
hozzánk. Melyek alapján a
következő szakaszban a fő
prioritások
meghatározása,
a

Sztányi Tibor
TKCS tag

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ

A Kultúrházban folyamatosan bővíteni kívánjuk a

A FIP szolgáltatás lényege az információátadás, a

település lakó számára elérhető szolgáltatásokat,

figyelemfelkeltés, olyan aktív tájékoztatás, amely

mely

lehetővé teszi, hogy az ügyfél megismerje a

bővülés

együttműködési

következő
megállapodást

állomásaként
kötöttünk

a

munkaerő-piaci folyamatokat, lehetőségeket.

Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségével a

Az egyéni elhelyezkedését segítő és gátló

helyi Foglalkoztatási Információs Pont kialakítására,

tényezőket (hátrányokat, esélyeket) feltárja, és

üzemeltetésére.

elérje, hogy képes legyen az álláskereső saját

Lehetővé válik helyben a munka világával
kapcsolatos mind több információ elérése.

értékeit reálisan megítélni, így nagyobb esélye lesz
arra, hogy munkát végezhessen.

Pályázati felhívás
Virágosítás és padosítási mozgalom a Kaposvár-környéki településeken

„Legyen szebb a mi falunk;”
elnevezéssel virágosítási és padosítási pályázat indul
A pályázati felhívás kezdeményezője:

Dr. Kolber István
Kaposvár és környéke országgyűlési képviselője
A versenyben részt vehetnek: Kaposvár környéki települések lakói,
közösségei, úgy mint: önkormányzatok,civil szervezetek,
gazdasági szervezetek, klubok, magánszemélyek
Nevezni lehet: nevezési lapon, melyek az Önkormányzatnál illetve a Kultúrházban
átvehetők. A nevezési laphoz kérjük csatoljon legalább 1 db fényképet, arról a
területről, mellyel a versenyben részt kíván venni.
Virágosítás nevezési kategóriái:
- legszebb közterületi virágágyás
- legszebben virágosított családi ház
- legszebben virágosított üzletbejárat vagy gazdasági épülethez tartozó előkert
Padosítás nevezési kategóriái:
- legszebb pad közterületen
- legszebb pad családi ház előtt
- legszebb pad üzletbejárat előtt
Jelentkezési határidő: 2008. június 30.
Eredményhirdetés: szeptemberben
Jelentkezés és további információ:
Somogyi Beáta
Tel:82/414-550
Dr. Kolber István Képviselői Iroda
Cím: 7400 Kaposvár Szent Imre u. 14.

E-mail: somogyibeata@freemail.hu

Várjuk a jelentkezéseket!

Kaposvár, 2008. június 11.

